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Kredyt Got. z RABATEM, JeleniaGóra/Szlarska PorĦba,
Stanisäaw Grzegorzewski, Tyg.Jeleniog. JELONKA, 79 x 79,5 mm, kolor

Źle się dzieje w Teatrze
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SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

OKAZJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POLICJI

Prowadzi zapisy na szkolenie:
PRZYGOTOWUJACE
DO EGZAMINÓW 15:36:2
WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW
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Pseudokibicom, którzy
w przerwie meczu Karkonoszy z Górnikiem Wałbrzych
wybiegli na boisko, grożą
surowe kary.
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Stanisäaw
Grzegorzewski,
Tyg.Jeleniog.
JELONKA,
79 x2007-10-24
79,5
Kredyt
Got. z RABATEM,
JeleniaGóra/Szlarska
PorĦba,
Prowadzimy również
nabór
na kurs: LICENCJI DETEKTYWA
K-Got-RABAT_Jelenia-G_Szklarska-Page
1
2007-10-24
15:36:2

Grzegorzewski, Tyg.Jeleniog. JELONKA, 79 x 79,5 mm, kolor
Miejsce odbywania
szkoleń: Jelenia Góra, Lubań , Zgorzelec
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Karkonoskie Biuro Kapitałowe

0 801 112 112

Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075/752-27-72; 075/642-13-53
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Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Fot. Robert Zapora, Agnieszka Gierus
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DZIŒ W JELONCE

Fot. rylit



Ostrzenie łyżew

Szczęście
bez radnych
Rada miasta odrzuciła kandydaturę dr. Andrzeja Błachny
do tytułu zasłużonego dla Jeleniej Góry, ale zainteresowany
nie przejmuje się tym. Ubolewa
jedynie, że wykorzystano jego
osobę do politycznych gierek.
Działalność jeleniogórzanina i
jego życiorys bronią się same.
Str. 8

Pierwsze w historii Jeleniej
Góry sztuczne lodowisko zapełniło się w miniony czwartek wielbicielami łyżwiarskich
mniej lub bardziej skomplikowanych ewolucji. Ślizgawkę
otwarto po przesunięciu pierwotnego terminu o jeden dzień.
Na uroczystość przybyło sporo
jeleniogórzan, stęsknionych
za lodowiskiem, które będzie
czynne nawet wtedy, kiedy

Porcja
rozmaitości
O półpolicji pisze Wojciech
Jankowski, a oko naczelnego
w krzywym zwierciadle widzi
nowo otwarte lodowisko w
Parku Zdrojowym.
Str. 9

natura poskąpi ostrej zimy. A po
oficjałce – czas na wyczekiwane
chwile wejścia na łyżwach na
taflę i pierwsze… upadki. Posiniaczonych nie zabrakło, ale
wszyscy wyglądali na zadowolonych. Zwłaszcza dzieci, które
na lodowisko – podobnie jak
emeryci i renciści – mogą wchodzić za darmo. Dorośli zapłacą
dwa złote. Wypożyczenie łyżew
kosztuje trzy złote.

Lodowisko jest czynne w godz.
10 – 21. 30 z dwiema przerwami
technicznymi: od godz. 13 do 14
oraz od 16 do 17. Bilet upoważnia
do ślizgania się w godzinach
otwarcia między pauzami. Na
taflę może wejść maksymalnie
do 80 osób. Ślizgawka będzie
dostępna do 31 marca, o ile
temperatura nie przekroczy 10
stopni Celsjusza.

(rylit)

Nieletni studenci
Nie trzeba mieć matury, aby
stać się prawie pełnoprawnym
żakiem.
Str. 11

I Ty możesz zostać…

Dyplom i kopertę…

… przywiózł z Krakowa Jacek
Jakubiec, prezes Fundacji Kultury
Ekologicznej. Na dyplomie były
podpisy znakomitości, a w kopercie
– 10 tysięcy złotych. Wszystko za
wyróżnienie dworu Czarne jako pozytywnego zjawiska w dorocznym
konkursie Pro Publico Bono.

Szansa w jazzie
Czy Jelenia Góra w końcu
dorobiła się sztandarowej imprezy, wizytówki miasta?
Str. 14

… świętym Mikołajem – z tym hasłem
niestrudzony młodszy inspektor Grzegorz
Rybarczyk zaczyna kolejną
akcję pomocy straży miejskiej
i dobroczyńców dla potrzebujących dzieci. Piszemy
o niej na stronie 7.

NA JÊZYKACH
Wyższe rachunki…

… za wodę to z kolei mniej radosna noworoczna niespodzianka, jaką szykuje jeleniogórzanom
spółka Wodnik reprezentowana przez prezesa
Wojciecha Jastrzębskiego. Więcej przeczytasz
na stronie 6.

(tejo)

Z lotu ptaka
Zobacz miasto z pokładu
samolotu. Może rozpoznasz
Twój dom?
Str. 16

Trzeci
wymiar Jelonki
Stare w zestawieniu z nowym. Co przez dziesięciolecia
zmieniło się w naszym mieście?
Str. 19

Plac Ratuszowy 22
58-500 Jelenia Gora,

Przyjaźń przyjaciół…

…Soni, uczennicy Centrum Kształcenia Ustawicznego, która poważnie się rozchorowała,
zjednał sobie Zdzisław Ziomek, dyrektor hotelu Mercure. Koledzy chcą pomóc dziewczynie
charytatywnym koncertem. Właściciel klubu
Iskra ze znanych tylko sobie powodów nie
zgodził się na udostępnienie sali. A dyrektor
wyciągnął pomocną dłoń. Koncert odbędzie
się 24 listopada właśnie w Mercure.

CZYNNE:
1200-2000 Niedziela
1100-2100 Pn.-Sobota

tel, 693 630 878
yakuza.jelenia@gmail.com

Z DRUGIEJ STRONY

Z BOKU

Sportowy sen amatora

Pomieszanie
z poplątanym

Lodowisko
jest – sezonowe, bo sezonowe, ale stoi od
kilku dni i można ślizgać się do
woli. Basen kryty jest – jeden, bo
jeden, ale otwarty przez cały rok.
Stadion też się jakiś znajdzie – w
stanie wiadomo, jakim, ale mecze
można rozgrywać.
Na palcach można policzyć
nadające się do użytkowania boiska do koszykówki czy siatkówki.
Liczący sobie około 16 tysięcy
ludności Strzegom może pochwalić się aquaparkiem, o którym
mieszkańcy Jeleniej Góry słuchają
jedynie w przedwyborczych obietnicach. Ostatnio znajomy Anglik

pytał, czy mamy w okolicy pola
golfowe. Dowcipny…
Apetyt na aktywne spędzanie
wolnego czasu powoli wśród
jeleniogórzan rośnie. Razem
z nim nie rosną jednak nowe
sportowe obiekty. Marzyciele
śnią o podatkach zainwestowanych w basen, gdzie można
popływać, nie bawiąc się w
slalom pomiędzy czepkami… I
dla każdego starczy miejsca.
Ale władze miasta wychodzą
z założenia, że jak się nie ma,
co się lubi, to się lubi, co się
ma. Ale czy zawsze to musi
wystarczać?
Agnieszka Gierus

Miło być studentem i przeparadować przez centrum miasta
krzycząc nośne slogany, które z
przedpołudniowego marazmu
budzą nielicznych przechodniów
w chłodny, listopadowy dzień. Tak
mniej więcej przebiegała studencka
manifestacja akademickiej wielkości Jeleniej Góry zorganizowana z
przyspieszeniem, bo w czwartek
zamiast w sobotę, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień
Studenta. Rozumiem, że weekend
milej jest spędzić, na przykład, na
manifestowaniu swojej studenckości w pubie przy kuflu niż na
maszerowaniu po kruszącym się
bruku w zaściankowej Jeleniej

Górze. Wiadomo, Wrocław to to nie
jest, Cambridge tym bardziej, choć
bardzo chcieli tego paradujący
żacy. Chcieli też wolności i swobody, no i studentki młodej. Tych w
paradzie nie zabrakło, Bogu dzięki.
Zabrakło trochę pomyślunku, bo
studenckie święto nawiązuje do
fatalnych wydarzeń sprzed 69 lat
w Czechosłowacji, kiedy to hitlerowcy wystrzelali część studentów,
którym nie podobała się facjata
kanclerza Hitlera. A naszym w
czwartek coś się chyba pomieszało
z Juwenaliami, które i tak średnio
im w tym roku wyszły.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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TEMAT TYGODNIA
Zwolnieni aktorzy, odchodzący pracownicy techniczni,
groźby pozwów sądowych oraz niepokojący spadek
liczby widzów. Tak wygląda Teatr Jeleniogórski po
kilku miesiącach od przyjścia nowego dyrektora
artystycznego Wojtka Klemma. – Wprowadza terror
i szasta pieniędzmi – mówią ludzie. – Nic podobnego
– ripostuje zainteresowany.
Aktorka Marta Łącka zapowiedziała, że poda teatr do sądu i będzie
domagała się stu tysięcy złotych
odszkodowania. To dlatego, że nowy
dyrektor zwolnił ją z pracy. Jak
twierdzi zainteresowana, dyrektor
Klemm nie widział jej nawet na
scenie. Nie porozmawiał z nią też
przed wręczeniem wypowiedzenia.
Marta Łącka w jeleniogórskim
teatrze pracowała 27 lat.
Wietrzenie widowni
Ale to tylko wierzchołek góry
lodowej. Dyrektor zwolnił także
innego aktora Zdzisława Sobocińskiego. Elwira Hamerska została
tylko dlatego, że założyła związek
zawodowy i została jego przewodniczącą. W myśl prawa, nie można
jej zwolnić.
Niedawno z pracy odeszli elektryk
oraz akustyk. Znalezienie ich następców nie będzie łatwe, gdyż praca w
teatrze jest specyficzna.
W tym sezonie drastycznie spadła
liczba widzów. W październiku
teatr odwiedziło trzykrotnie mniej
widzów, niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Kontrowersje
budzi też repertuar. Na bok zostały
odsunięte bijący wszelkie rekordy
frekwencji „Testosteron” oraz „TransAtlantyk wg Witolda Gombrowicza”
– uznany za najlepszy spektakl
ubiegłego sezonu. Pierwszy z nich
w listopadzie grano trzy razy a drugi
nie znalazł się w repertuarze na ten
miesiąc!
Kokosy szefa?
Pracownicy teatru mówią też o astronomicznych jak na jeleniogórskie
warunki zarobkach dyrektora artystycznego. Według nich jego pobory
to 11 tysięcy złotych miesięcznie!
To blisko dwa razy tyle, ile zarabia
naczelny dyrektor teatru Bogdan
Nauka. Do każdego spektaklu Wojtek
Klemm przydzielił ponadto dramaturga. To dodatkowe koszty. Samego
Wojtka Klemma ponadto często nie
ma w teatrze, bo jeździ do Berlina,
gdzie do niedawna mieszkał.
Inna sprawa, że nowy dyrektor
artystyczny mocno pro-

muje aktorów, których sam przyjął
do pracy. Tak jest w przypadku
dwóch nowych spektakli, „Karierze
Artura Ui” oraz „Śmierci CzłowiekaWiewiórki”. Oni grają główne role, a
aktorzy ze „starej” załogi występują
tylko dlatego, że muszą. – Jeśli w
spektaklu jest 10 ról, to siłą rzeczy
załapie się ktoś ze starej ekipy – mówi
nasz informator.
Elwira Hamerska, aktorka i przewodnicząca związków zawodowych
OPZZ Konfederacja Pracy, w rozmowie z naszym dziennikarzem
nie zaprzeczyła, że konflikt istnieje.
– Złożyliśmy pismo do prezydenta
domagając się podwyżek płac dla aktorów. Do tego czasu nie chciałabym
rozmawiać na temat teatru – zakończyła dyplomatycznie rozmowę.
Miernota czy geniusz?
Powołanie Wojtka Klemma na
funkcję dyrektora artystycznego
wywołało także ostrą reakcję krytyków.
Czy osoby odpowiedzialne za tak
kuriozalną decyzję obejrzały choć
jeden spektakl tego reżysera? – pyta
Temida Stankiewicz-Podhorecka,

Dyktatura
pana Wojtka

Kariera Artura Ui – pierwszy spektakl wyreżyserowany przez Wojtka Klemma,
wzbudził skrajne reakcje krytyków
– Po zmianie dyrekcji zawsze następuje spadek liczby widzów – tłumaczy dalej. – Potrzebuję trochę czasu,
by przekonać ludzi do teatru.
Jak twierdzi, nie odsuwa na bok
spektakli jego poprzedników. – Przecież gramy „Testosteron”, często leci
„Honor Samuraja” – mówi. – A na
„Transatlantyk” nie ma po prostu

W. Klemm: – Zapewniam, że nie ma żadnej listy
10 aktorów do zwolnienia, bo i takie plotki się
pojawiły wśród załogi
publicystka Naszego Dziennika.
– Na szczęście niewiele ich zrobił,
a tych, które zrealizował, nie da się
oglądać.
Dalej autorka nazywa Klemma
„miernotą intelektualną”. Z kolei
„Dziennik” pierwszy spektakl wyreżyserowany przez nowego dyrektora
– „Kariera Artura Ui” – przyrównał
do występu świetlicowego teatru, w
którym zabrakło pieniędzy na stroje
i scenografię.
Jedynie Gazeta Wyborcza bardzo
ciepło przyjęła dzieło Klemma.

Wszystko gra



chętnych. Na 1 grudnia zaplanowaliśmy nową premierę – „Klątwę”.
Robimy to w Roku Wyspiańskiego.
Spektakl został uznany przez tygodnik „Wprost” za jedną z najbardziej
oczekiwanych w Polsce premier.
Powinien przyciągnąć widzów.
Wojtek Klemm: – Wielką popularnością cieszy się „Śmierć CzłowiekaWiewiórki”. Ludzie przychodzą na
niego po dziewięć razy. Ten spektakl
to też doskonały przykład, że nie
dzielę aktorów. Tam grają i nowi i ci,
którzy pracują tutaj długo. I tak samo
będzie w kolejnych produkcjach.
Tworzymy zespół, rozumiemy się
bardzo dobrze. Naprawdę jest dobra
atmosfera.
– Często wyjeżdżam na premiery do Wrocławia, Warszawy czy

– To dobrze, że moja działalność
wzbudza emocje. W teatrze nie ma
nic gorszego niż bylejakość – mówi
Wojtek Klemm. – A krytyka z ust
pani Stankiewicz-Podhorodeckiej brzmi dla mnie W blasku Cesarzowej
jak komplement.
… Teatru Jeleniogórskiego Aliny Obidniak (na zdjęciu)

nikną inne postaci, które „Norwidem” przez ostatnie
lata kierowały. W najgłębszym cieniu pogrąża się
Grzegorz Mrówczyński, który połączył obowiązki
szefa naczelnego i artystycznego w swojej silnej
dłoni. Okazało się jednak, że eksperyment przyniósł
więcej szkody niż pożytku. Dyrektor skonfliktował
zespół, który zagroził strajkiem. Nie do końca jasne
były też finanse placówki, która – po nowym podziale
administracyjnym kraju z 1999 roku – została
pozbawiona części dotacji i znalazła się na miejskim
garnuszku. G. Mrówczyńskiemu podziękowano w
atmosferze skandaliku, a w sukurs pogrążającej się w
kryzysie scenie przyszła znów Alina Obidniak. Pełniła
obowiązki szefa do czasu powołania Bogdana Nauki,
miłościwie panującego do dziś. Za jego czasów miasto
połączyło Teatr Animacji z Teatrem im. C. K. Norwida.
Nauka rozdzielił obowiązki dyrektora artystycznego
od administrowania. Zaprosił do kierowania placówką
Małgorzatę Bogajewską, która w grudniu ubiegłego
roku odeszła na własną prośbę. Jej miejsce zajął
Wojtek Klemm.
(tejo)

choćby Berlina. Muszę wiedzieć,
co się dzieje w kulturze, to jeden z
moich obowiązków. Mieszkam w
Jeleniej Górze, a w Berlinie mam
rodzinę, którą często odwiedzam
– dopowiada.
Dyrektor podkreśla, że wszyscy
aktorzy i pracownicy znają jego
numery telefonów i adres poczty
elektronicznej i nie ma problemów
ze skontaktowaniem się z nim.

Kogo jeszcze „odstrzeli” ze starej
załogi? – W teatrze jest zwyczaj, że
w marcu odbywają się rozmowy
dyrektorskie. Wtedy spotkam się
ze wszystkimi aktorami z osobna i
każdego spytam, jak widzi swoją rolę
w teatrze – mówi. – Ale o tym wolę
rozmawiać bezpośrednio z aktorami, nie poprzez prasę. Zapewniam
też, że nie ma żadnej listy 10 aktorów
do zwolnienia, bo i takie plotki się
pojawiły wśród załogi.
– Jeszcze nie widziałem pozwu
– odpowiada zapytany, czy będzie
dążył do ugody z Martą Łącką.

rodzinnych. Znalazł lepiej płatną i
mniej absorbującą pracę. – Dyrektor
nie podoba się niektórym, bo dużo
wymaga – mówi nasz rozmówca.
– Przedtem mieliśmy po cztery
premiery w sezonie, w tym ma
być ich 10. A to oznacza, że trzeba
ostro pracować. Nie każdemu to
odpowiada.
Plany są piękne
Nie ma wątpliwości, że jeleniogórski teatr przechodzi trzęsienie ziemi.
Co z tego wyjdzie? Na razie nie wiadomo. Nasi rozmówcy uprzedzali,
że Wojtek Klemm jest mistrzem w
robieniu dobrego wrażenia. I wiele
w tym prawdy.
– Nie boję się odpowiedzialności.
Chcę przywrócić teatrowi wysoka pozycję i przyciągnąć widzów. Jeśli tego
nie osiągnę, poniosę konsekwencje
– deklaruje zainteresowany.
Trzymamy za słowo.
Robert Zapora
Zdjęcia: Agnieszka Gierus

Kto do odstrzału?
Niechętnie natomiast wypowiada
się o polityce personalnej. – Potrzebne było „przewietrzenie” zespołu,
nikt tego nie robił od 10 lat. Przy- Nie wszyscy
jąłem czterech nowych aktorów, chcą harować
od stycznia będzie pracować u nas
W teatrze jest spora grupa aktrzech kolejnych – mówi W Klemm. torów, którzy popierają nowego
– To bardzo młodzi, zdolni ludzie, dyrektora. Pozytywnie o nim wypojeszcze studenci, przyszli tutaj za wiada się też jeden z pracowników
nieduże pieniądze. Zarabiają o wiele obsługi, który niedawno sam się
mniej niż wieloletni pracownicy zwolnił. – Robi dobrą robotę – mówi.
teatru. Do spektakli zatrudniam na Nie chce podawać nazwiska. Jak
kontrakty znanych reżyserów, któ- twierdzi, odszedł z teatru z powodów
rzy tutaj pracują po niższych stawkach niż np. Władza się nie śpieszy
w teatrze w Warszawie. – Nie znam sprawy – przyznaje prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski. Miasto jest organem
Nie szastam pieniędzmi, prowadzącym teatr. – Zorientuję się w temacie i jeśli będzie potrzebna interwencja, podejmę ją.
na pewno nie przekro- – Rzeczywiście, dotarły do nas niepokojące informacje z teatru – przyznaje z kolei Cezary Wiklik,
czymy budżetu.
przewodniczący komisji kultury rady miejskiej. – Są one przekonujące. Osobiście uważam

jednak, że po 3 miesiącach trudno wyciągać wnioski. Poczekajmy z oceną, przynajmniej do
końca tego sezonu.

Aktorzy nie ukrywają, że w teatrze nadchodzą zmiany

Mistrz honorowy
Adam Hanuszkiewicz mocno jest związany z teatrem w Jeleniej Górze, nie tylko z
racji rodzinnych relacji z naszym miastem. W 1945 roku tu debiutował w roli Wacława
w „Zemście” Fredry. Mistrz Hanuszkiewicz ostatnio wyreżyserował „Kordiana” Słowackiego
w 2001 roku. Spektakl nie cieszył się jednak powodzeniem, choć hanuszkiewiczowska
wizja dramatu romantycznego, poprzez niekonwencjonalne środki, miała dotrzeć do młodej
widowni. Podobny los spotkał „Balladynę”. Hanuszkiewicz jest Honorowym Obywatelem
Miasta Jelenia Góra. Tytuł przyznali mu radni w 1997 roku.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 listopada 2007 r.

WYDARZENIA
Pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata: to
wyrok dla Krzysztofa W.
- strażnika Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
W kwietniu ubiegłego roku
zabarykadował się w wieżyczce i puścił serię ze służbowego kałasznikowa.

Niech żyje wolność!

Wy rok zapa d ł w m i n iony
czwartek w Sądzie Rejonowym
w Jeleniej Górze.– Strażnik sparaliżował pracę aresztu śledczego
na kilka godzin a także życie
w okolicy – uzasadniał sędzia
Jarosław Staszkiewicz.
– Zagrożenie było tak znaczne,
że nie można było odstąpić od
znacznego złagodzenia kary lub
też odstąpienia od niej – mówił
sędzia. Sąd wziął też pod uwagę,
że strażnik cieszył się do tej pory
dobrą opinią.
Orzekający wzięli pod uwagę
opinię biegłych, według których
Krzysztof W. znajdował się w stanie długotrwałego stresu i miał
ograniczoną poczytalność.
Sąd odrzucił natomiast drugi
z zarzutów, czyli nie wykonanie
polecenia służbowego opuszczenia wieżyczki. – Takiego polecenia nie było – mówił sędzia.
– Poza tym, oskarżony nie mógł
sam w yjść z wieżyczki, gdyż
procedura jest taka, że strażnik
wprowadzany jest tam przez
osobę trzecią, a drzwi zamykane
są od zewnątrz. Nie mógł więc
sam wyjść.

Kolumna studentów maszeruje ulicą Konopnickiej
Tak skandowali w miniony czwartek studenci, którzy – z okazji przypadającego 17 listopada Międzynarodowego Dnia Studenta – wcześniej
urządzili pokojową manifestację.
Grupa kilkudziesięciu żaków z jeleniogórskich uczelni przedefilowała
przez centrum miasta wznosząc
okrzyki chwalące swobodny tryb
życia. – Miłość, swoboda, seks, piwo
i studentka młoda – krzyczeli młodzi ludzie. Doszli pod ratusz, gdzie
wyszedł do nich prezydent miasta

Marek Obrębalski. Przyznał, że nie
wyobraża sobie miasta bez studentów. Dodał, że sam pracował 26 lat
w Akademii Ekonomicznej.
Żacy świętowali jeszcze wieczorem
w jednym z jeleniogórskich pubów.
Manifestacja miała nawiązywać
do wydarzeń z listopada 1939 roku
z Pragi. Wówczas to protestujących
przeciwko zajęciu Czechosłowacji
przez Adolfa Hitlera studentów brutalnie spacyfikowano.

Marek Obrębalski przemawia

(tejo)

JELENIA GÓRA Dzieci apelują do dorosłych, żeby dbali
o środowisko naturalne

KRÓTKO Z MIASTA

Fot. Agnieszka Gierus

Nie palić śmieci!

Parkowanie
na poziomie

Najpewniej 15 grudnia zostanie na powrót otwarty parking
wielopoziomowy przy ulicy
Pijarskiej. W placówce obecnie
trwa remont jednego z poziomów oraz konserwacja dachu.
Dziś (poniedziałek) rozpoczną
się prace przy budowie wysepki
wjazdowej. Bramki sterowane
będą elektronicznie. Obiekt
należy do spółki ze Szczecina.

Nieboszczyk
w Młynówce

Dzieci założyły symboliczne maski
Barwny pochód uczniów
Szkoły Podstawowej nr 11
przeszedł uliczkami Zabobrza. Powód: Dzień Czystego powietrza.
Dziewczęta i chłopcy przekonywali przechodniów, by nie godzili
się na zatruwanie środowiska. Przemaszerowali pod ryneczek przy ul.
Różyckiego, a stamtąd do Carrefoura,
rozdając ulotki informujące o skutkach palenia plastikowych butelek,
starych mebli, styropianu itp. i skan-

dując proekologiczne hasła – „Miasto
zadymione – życie skrócone!”, „Paląc
śmieci – zdrowie uleci!”, „Nie pal
śmieci, bo czystym powietrzem chcą
oddychać dzieci!”.
Przypominali przy tym, że podczas
spalania śmieci do atmosfery emitowany jest trujący dym zawierający
związki rakotwórcze (m.in. tlenek
węgla i azotu, dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór, metale
ciężkie). Nad bezpieczeństwem
dzieci podczas marszu czuwała straż
miejska.

– Za łamania obowiązującego
zakazu palenia śmieci sąd grodzki
może wymierzyć grzywnę w wysokości 5 tys. zł – przypominają
organizatorzy.
Według raportu Komisji Europejskiej (2005r.) 28 tys. Polaków co roku
umiera z powodu zanieczyszczonego
powietrza. Czystość powietrza ma
bezpośredni wpływ na pracę. Średnio
pół dnia absencji chorobowej przeciętnego Europejczyka wywołana
jest złym stanem powietrza.

(AGA)

Zwłoki nieznanego mężczyzny znalazł pracownik zieleni
miejskiej podczas porządkowania brzegów kanału Młynówka.
Ciało przebywało w wodzie od
dłuższego czasu. Przyczyny
śmierci zmarłego ustali autopsja. Policja sprawdza tożsamość
denata.

(AGA)
Nowa rzecznik
śledczych

Prokurator Violetta Niziołek,
do niedawna szefowa Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze, została rzeczniczką prasową prokuratury okręgowej.
Zastąpiła na tym stanowisku
Ewę Węglarowicz-Makowską,
powołaną na naczelniczkę
wydziału śledztw.

(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk



Skaz

Obie strony nie są zadowolone
z wyroku i zapowiedziały odwołanie. – Liczyliśmy na uniewinnienie. Sąd nie wziął pod uwagę
otoczki całej sprawy – powiedział
Bartosz Łuć, obrońca oskarżonego.
W domyśle chodzi o konflikt
Krzysztofa W. ze swoim przeło-

Czuję się jak bezbronne dziecko
Rozmowa z Krzysztofem W., skazanym strażnikiem
więziennym:
Angelika Grzywacz: Jaki
był początek konf liktu, który
doprowadził Pana do oddania
strzałów z wieży?
Krzysztof W.: – Zupełnie prozaiczny, i co ważne rozpoczął
się od błahej sprawy. Chodziło
o ośmioletnie fotele, za których
rzekome przywłaszczenie ukarał
mnie kierownik ochrony.
– O co chodziło z tymi fotelami?
– Administracja aresztu wymieniała umeblowanie i wystawili
ośmioletnie sprzęty na korytarz z
informacją i zachętą od dowódcy,
że jeżeli potrzebujemy to możemy
je zagospodarować. Mówił, że
my siedzimy na twardych krze-

słach, to będzie nam wygodniej,
więc z kolegami poszliśmy za
jego namową i wzięliśmy je. Po
dwóch dniach przyjechaliśmy na
dniówkę i okazało się, że w jeleniogórskim areszcie rozpętała się
afera. W listopadzie przysługiwał
mi awans, który dostałem miesiąc
później. Kilka dni później dowiedziałem się jednak, że dowódca
napisał na nas raport, z którego
wynikało, że z kolegą rzekomo piliśmy alkohol w pracy. Każdy z nas
prowadzi książkę i tej nocy, której
podejrzewano nas o picie alkoholu
napisane było wyraźnie: „Służba
pełniona prawidłowo i uwag nie
ma”. Okazało się to przy rozdzielaniu premii, której dostałem sto
złotych mniej niż koledzy. Udałem

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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zany za strzały

Na Staszica inaczej

Od 1 grudnia autobusy
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nie będą mogły
zawracać na pętli przy ul. Staszica. Nowy właściciel terenu
zażądał od przewoźnika opłat
za korzystanie z niej. Dlatego
zostaną wprowadzone zmiany
w przebiegu trasy przejazdu
autobusów linii nr 14 i 23.
Nowa pętla końcowa linii nr
14 i 23 zostanie usytuowana
przy skrzyżowaniu ul. Cervi z
ul. Zamojskiego, blisko hotelu
Cieplice. Nastąpi też zmiana
kierunku jazdy autobusów
wspomnianych linii. Trasa
dotychczasowego kursu szkolnego linii nr 14 z Kiepury o
godz. 7:14*E na Osiedle Orle nie
ulega zmianie.

Jelonek na sprzedaż

Jedna z najstarszych kamieniczek w śródmieściu Jeleniej
Góry zmieni właściciela, o ile
znajdzie się zainteresowany jej
kupnem. Baner informujący o
sprzedaży obiektu pojawił się
na jego fasadzie. Do zagospodarowania przeznaczono także
parter budynku, w którym od
kilku lat mieści się popularna
pizzeria jednego z amerykańskich koncernów fastfoodów.
W budynku działa także hotel
„Jelonek”.

Krzysztof W. z pokorą wysłuchał wyroku w obecności mediów.
Jego obrońca zapowiedział odwołanie
żonym. Krzysztof W. został przez
niego przesunięty na stanowisko
strażnika więziennego, co w
praktyce oznaczało degradację.
Strażnik to najniższe stanowisko
w hierarchii aresztu.
Pracownik wielokrotnie domagał się wyjaśnienia powodów
tej decyzji. To między innymi z

tego powodu zaczął strzelać. Na
ten temat sąd w uzasadnieniu
powiedział niewiele.
Odwołanie od w yroku zapowiedziała także prokurator
Aleksandra Panek-Troć. Miała
zastrzeżenia co do przyjętej interpretacji opinii biegłych o stanie
zdrowia strażnika. – Szczegóło-

wej analizy wyroku dokonamy
w prokuraturze po otrzymaniu
uzasadnienia – powiedziała.
Prokuratura wnioskowała 2 lata
więzienia w zawieszeniu na 5 lat,
a także zakazu pracy z bronią na
okres 5 lat.

się więc do gabinetu kierownika
z zapytaniem z jakiego powodu.
Wówczas dowiedziałem się, że
oskarżono mnie o picie alkoholu.
To był dla mnie prawdziwy szok.
Nigdy nie było takiej sytuacji Było
to po prostu oszczerstwo. Nie
zgodziłem się z tym wszystkim,
zwróciłem część tej premii i powiedziałem, że albo przyznają mi
całą premię, albo nie wezmę tych
pieniędzy wcale. Potraktowano

ków aresztu. Pytam, więc, o co
chodzi. Dyrektor uśmiechnął się
i powiedział, że spożywałem ten
alkohol i tak dalej. Przerwałem
mu mówiąc, że to jest bzdura, po
czym pojechałem do domu, gdzie
dostałem telefon, że zostałem
przeniesiony na najniższe stanowisko w areszcie śledczym, czyli
na wieżę i do takiego dowódcy,
który ma znaleźć na mnie haka i
pozbyć się mnie. W tym momencie

pisma i jeszcze żądasz odpowiedzi
na piśmie w podanym terminie.
Ciebie już całkiem popier…”
Pow ied z ia łem mu jed na k ,
że zna sprawę i wie, że wobec
mnie kierownik ochrony stosuje
mobbing i proszę go o pomoc.
Dostałem jednak odpowiedź,
że w sł użbach mundurow ych
nie ma mobbingu. „Ty już tu nie
pracujesz” – powiedział. „– Masz
wypisaną jedną negatywna opinię, za pół roku masz następną.
Zdechniesz jak pies pod płotem
ze swoimi dziećmi. A teraz wynoś
się.” Więc poszedłem na tą wieżę.
Resztę wszyscy znają.

Krzysztof W.: – „Ty już tu nie pracujesz”
– powiedział. – Masz wypisaną jedną negatywna
opinię, za pół roku masz następną. Zdechniesz jak
pies pod płotem ze swoimi dziećmi.
to jako nie wykonanie polecenia
służbowego, za co postanowiono
mnie ukarać.
– Dostał Pan awans i był Pan
starszym oddziałowym, więc
co Pan robił na wieżyczce?
Krzysztof W.: Po trzech dniach
dostałem sto złotych, więc pomyślałem, że dyrektor przemyślał
sprawę i oddał mi te pieniądze.
Okazało się jednak, że była to
zupełnie inna pula pieniędzy
przeznaczona dla najlepszych
pracowników. Z całej jednostki
nagrodzono piętnaście osób, w
których byłem ja. Poszedłem,
więc, do dyrektora z zapytaniem
jak to jest, że dostałem awans, po
czym po kilku dniach zabrano
mi sto złotych mówiąc, że to za
spożywanie alkoholu, na co nie
ma żadnej notatki ani innych dowodów, nie prowadzono również
w tej sprawie żadnego postępowania wyjaśniającego, a po dwóch
dniach nagradza mnie jako jednego z wzorow ych pracowni-

zawalił mi się świat. Po wizycie u
psychologa dostałem trzy i półmiesięczne zwolnienie z pracy.
W międzyczasie pisałem pisma
do dyrektora w celu wyjaśnienia
sprawy. Od grudnia 2005 roku
do kwietnia 2006 nie dostałem
żadnej odpowiedzi. 18 kwietnia
poszedłem do niego osobiście.
Dyrektor zwrócił się jednak do
mnie takimi słowami: „kim ty
jesteś W., że piszesz do mnie takie

(tejo)

(ROB)

– Co Pan na to z perspektywy
roku?
Mój świat się po prostu zawalił.
Ta praca była moją pasją, kochałem tę robotę, poświęciłem dla
niej dziesięć lat. Czułem się w niej
doceniany, spełniony i w jednej
chwili ludzie mi to wszystko zburzyli. Teraz jestem już zupełnie
innym człowiekiem. Czuję się jak
bezbronne dziecko i funkcjonuje
tylko dzięki wsparciu mojej żony,
rodziny, najbliższych i mojego
mecenasa.

Jest jak balonik
Trzy pytania do Marzeny W. żony strażnika
– Jaki był Pani mąż przed całą aferą?
Mój mąż był osobą energiczną, pełną życia, co zresztą mnie w nim ujęło, jak się
poznaliśmy. Bardzo dbał o rodzinę, wszystkie sprawy załatwiał on. Teraz jest jak
balonik, z którego ktoś spuścił powietrze. Nie potrafi nic załatwić. Ta praca była dla
niego całym światem. Ostatnio pakowaliśmy mundury, które chcemy komuś oddać
i nie odbyło się bez łez.
– Co Pani czuła jak stanęła Pani pod wieżyczką, kiedy mąż zamknął się w środku?
Marzena W.: Jak zobaczyłam tych ludzi uzbrojonych po zęby byłam po prostu
przerażona.
– Dlaczego nie dopuszczono Pani do męża mimo, że chciał on z Panią rozmawiać?
Marzena W.: Bali się, że mąż po rozmowie ze mną odbierze sobie życie.

JELENIA GÓRA Małoletni wandal kradł i niszczył mienie

Za wybryki do poprawczaka
W domu wychowawczym o podwyższonym rygorze
spędzi najbliższe miesiące piętnastoletni chłopak,
którego kartoteki mogliby „pozazdrościć” dorośli
przestępcy.
Wyrostka złapała w minionym tygodniu policja po tym,
jak w noc y z cz wartku na
piątek skopał wystawę w jednym ze sklepów i stłukł szybę.
Nastolatek okazał się także
sprawcą innego aktu wandalizmu: zniszczył dwie tablice
reklamowe przy ul. Wolności i

uszkodził przewody. Straty:
cztery i pół tysiąca złotych.
To nie wszystko: wandal ma
także na koncie liczne kradzieże elementów metalow ych,
które sprzedawał w punkcie
skupu. Zajmie się nim sąd dla
nieletnich.

(tejo)

REGION Pijany strażak ochotnik rozbił wóz gaśniczy

Na dwóch gazach jak do pożaru
Ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie miał
pożarnik ochotnik, który wjechał pojazdem strażackim w drzewo i wpadł do rowu.
Ochotnik ma 48 lat. Napił
się wódki i postanowił wrócić
do domu bojowym pojazdem
uż y wanym do akcji ga śniczych. Nie przeszkadzał mu
mrok ani sypiący śnieg. Jechał
z Kamiennej Góry w kierunku
Marciszowa. W okolicy wsi
Świdnik dodał gazu i na łuku
drogi nie w yrobił zakrętu.
Uderzył w drzewo i wpadł do
rowu.

O leżącym tam strażackim
pojeździe zawiadomiono policję
w nocy z wtorku na środę. Patrol
stróżów prawa znalazł leżący w
dole przy szosie wóz. W nim siedział kompletnie pijany strażak.
Nic poważnego mu się nie stało.
Miał tylko drobne zadrapania,
które opatrzył lekarz. Za spowodowanie w stanie nietrzeźwym
kolizji drogowej odpowie przed
sądem.

(tejo)

JELENIA GÓRA Pouczające rysunki młodych w kalendarzu

Fot. Agnieszka Gierus

Kredkami przestrzegają
przed nałogiem

Uczestnicy konkursu i jego organizatorzy pozują do wspólnego zdjęcia
400 prac wpłynęło na konkurs
plastyczny „Bądź sobą, nie pij
alkoholu”. W VI edycji udział wzięli
uczniowie jeleniogórskich szkół
podstawowych, szkół specjalnych
i świetlic dzieci zagrożonych środowiskowo.
– Głównym założeniem konkursu jest uświadomienie dzieciom
zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, ukazanie dwóch
obrazów świata – osób pijących, w
którym panuje przemoc i patologia
oraz niepijących, gdzie przede
wszystkim jest szczęśliwa rodzina
– wyjaśnia mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk.

Technika w ykonania była
dowolna. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 18 najciekawszych prac, z których przyznano
nagrody główne i wyróżnienia.
I miejsce zdobyła Ewa Zielińska,
uczennica kl. Vc Szkoły Podstawowej nr 2. II miejsce przypadło
Filipowi Powroźnikowi z kl. Va
z „trójki”, a III – Aleksandrze
Hładziak, kl. Vb, z „ósemki”.
– W swojej pracy przedstawiłam butelkę z wódką, a nad
nią dymek, w którym ukazane
jest, że jeśli się pije, to nie ma
uśmiechniętych dzieci, domu,
rodziny. Po raz pierwszy wzię-

łam udział w konkursie plastycznym i bardzo się zdziwiłam,
gdy okazało się, że wygrałam.
Uważam, że warto jak najczęściej przypominać o problemie
alkoholu w rodzinach – mówi
laureatka Ewa Zielińska.
W minioną środę nagrody
laureatom oraz szkołom wręczył
prezydent Marek Obrębalski i
komendant straży miejskiej,
Jerzy Górniak. Z 12 nagrodzonych prac powstanie kalendarz
szkolny na rok 2008.

(AGA)
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WIADOMOŒCI

Fot. rylit

Jubileusz greko-katolików

JELENIA GÓRA Po Nowym Roku spłynie na nas fala podwyżek

Ceny idą w górę
Drożej zapłacimy za gaz, wodę, za mieszkanie. – Żyć
się nie da. Już ledwo wiążę koniec z końcem – mówi
Maria Mróz z Sobieszowa. A to nie jedyne podwyżki,
jakie czekają jeleniogórzan po Nowym Roku.

Dziesięć lat ma parafia grecko-katolicka. Uroczystości
jubileuszowe odbyły się wczoraj (niedziela) w Cieplicach.
Uczestniczył w nich ordynariusz

eparchii wrocławsko-gdańskiej
bp Włodzimierz Juszczak oraz
proboszcz ks. Jan Klucznik.

(tejo)

JELENIA GÓRA Nietypowy pacjent w szpitalu

Czyj to pies?
Fot. ROB

Na oddział ratunkowy przybłąkała się suka rasy
amstaff. Pracownicy zaopiekowali się nią. – Czekamy
na właściciela – mówią.

Na oddział ratunkowy szpitala
wojewódzkiego w Jeleniej Górze
przybłąkała się suka rasy amstaff.
Pracownicy zaopiekowali się
nią. Suka jest zadbana, nie ma

wątpliwości, że ma właściciela.
Ma czystą sierść, ma też na sobie obrożę. Suczka jest bardzo
łagodna i posłuszna. Najprawdopodobniej niedawno miała
małe. Pies przyszedł do szpitala
w nocy z poniedziałku na wtorek,
ale błąkał się po mieście już od
kilku dni. Pracownicy szpitala
proszą o kontakt osobę, która
jest właścicielem psa. – Zabrał
go na razie do domu jeden z pracowników. Ale jeśli właściciel się
nie znajdzie, oddamy go chętnej
osobie – dowiedzieliśmy się w
szpitalu. Do niedzieli (18 XI) nikt
się po psa nie zgłosił. Telefon do
oddziału ratunkowego (0 75)
753 71 18.

(ROB)

O około 7 procent od stycznia
podrożeje też gaz. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
złożyło już w tej sprawie wniosek
do URE. Jedyna nadzieja, że
urząd odrzuci proponowane
podwyżki.
– Żyć się nie chce, jak słyszę o
podwyżkach. Pożyczam od ludzi,
żeby mi starczyło od pierwszego
do pierwszego – mówi Maria
Mróz. W jej domu na 64 metrach
kwadratowych mieszka 5 osób.
– Oszczędzamy jak możemy. Sam
czynsz to 160 złotych miesięcznie. Byłoby więcej, ale mamy
obniżone stawki, bo mieszkamy
w lokalu o niższym standardzie.
Ale już za prąd nie ma zniżki.
Zapłaciłam ostatnio 92 złote.
Za gaz (raz na 2 miesiące) – 70
złotych.
Ale podwyżek będzie więcej.
Od 1 marca o 10 procent wzrośnie stawka bazowa czynszu za
lokale komunalne (z 3,26 złotych
za m.kw. do 3,60 zł). Dla przykła-

du, za mieszkanie o powierzchni
70 metrów kwadratowych, lokatorzy będą płacić miesięcznie
prawie 24 złote więcej niż do
tej pory!
Jakby tego było mało, władze Jeleniej Góry w minionym
tygodniu ogłosiły przykrą wiadomość o podwyżkach opłat za
wodę i ścieki. Metr sześcienny
wody będzie kosztował 3,80
złotych brutto, ścieków – 3,91
złotych. Poprzednio stawki wynosiły odpowiednio 3,08 i 3,09 zł.
Stawki wejdą w życie 28 stycznia
2008 roku. Będą obowiązywały bez względu na to, czy rada je
przyjmie czy też nie.
Spółka „Wodnik” była
na tyle łaskawa, że zaproponowała dopłaty
do wody z budżetu
miasta. Jeśli rada
się na nie zgodzi,
za ludzie będą
p ł a c ić n iec o

Taniej za mieszkanie
– Ludzie mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych – proponuje
Lucyna Januszewska, szefowa Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”.
– Wystarczy wykazać dochód nie większy jak 746 złotych brutto na
członka rodziny, złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta i czekać
na pieniądze. Jak twierdzi, pieniądze są, a rodzin czekających na te
dodatki nie jest aż tak dużo. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany
w wysokości do 70 procent wydatków na mieszkanie.

mniej (ze wodę 3,40 zł, za ścieki
3,70 zł).
– Te podwyżki są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania
zakładu, do zabezpieczenia ludzi
w wodę – tłumaczy Wojciech
Jastrzębski, prezes „Wodnika”.
Jak w yjaśnił, na cenę wody
składają się między innymi
opłaty, które Wodnik ponosi, np.
z tytułu podatków od nieruchomości, dzierżawy, amortyzacji.
A opłaty te wzrosną, choćby z
powodu wybudowania stacji
uzdatniania wody.
Tak oto Jelenia Góra będzie
miała prawie najdroższą wodę
w byłym województwie. Porównaliśmy ceny z innych miast. Z
tych, do których dzwoniliśmy,
tylko Szklarska Poręba ma

wyższe stawki (4,26 złotych). Dla
porównania, w Piechowicach
woda kosztuje 2,78 złotych, w
Janowicach Wielkich – 2,46 zł.
Powodów do radości nie mają
też przedsiębiorcy. Oni nie będą
mogli skorzystać z dopłat za
wodę. Niedawno rada miejska na
wniosek prezydenta podwyższyła o kilkanaście procent stawki
podatków od nieruchomości
dla firm i drobnych przedsiębiorców.
Jak wyliczyła Maria Mróz, po
nowym roku miesięczne opłaty
w jej rodzinie wzrosną o ok. 3040 złotych. – Dla mnie to bardzo
dużo. Skąd wezmę pieniądze?
– pyta.

(ROB)

Fot. ROB



– Drożeją produkty spożywcze, wzrosną opłaty.
Jak tu żyć – pyta Maria Mróz (po prawej).
Na zdjęciu z córką i wnuczkiem

JELENIA GÓRA Rusza szósta edycja akcji charytatywnej „Zostań z nami świętym Mikołajem”

Konwój darów serca dotrze do dzieci
Pomysłodawcą działań jest mł.
insp. Grzegorz Rybarczyk.
– Łącząc siły, możemy zdziałać
naprawdę wiele. Dlatego zwracamy się z apelem do jeleniogórskich
przedsiębiorców oraz ludzi dobrej
woli i wielkiego serca. Wierzymy,
że jeszcze więcej osób niż w poprzednim roku zdecyduje się na
ten piękny krok i dołączy do grona
dobroczyńców. Spróbujmy razem
wzbudzić radość i szczery uśmiech
na twarzach tych, którzy w swej
niedoli mogą liczyć tylko na życzliwość otaczających ich dorosłych
– apelują organizatorzy.
W tym roku akcja skierowana
jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkolaków, świetlic
dzieci zagrożonych środowiskowo,
domów dziecka, szkół specjalnych.
Straż miejska i PCK przeprowadziły wywiady środowiskowe u
pedagogów szkolnych w szkołach
podstawowych, aby wybrać dzieci

i rodziny najbardziej potrzebujące
pomocy.
Liczba dzieci, które zostaną
objęte pomocą świąteczną wynosi
ok. 1 tysiąca. Faktycznie jednak
zależy ona od ilości darczyńców.
– Rok temu paczki otrzymało
1,3 tys. dzieci, a dwa lata temu
pomoc świąteczna objęła też
domy dziecka w całym powiecie
i świetlice środowiskowe przy parafiach – mówi mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk.

Dodaje, że bieda i bezrobocie
są główną przyczyną patologizacji życia społecznego w mieście.
– Działając zgodnie z formułą
programu „Koalicja Na Rzecz
Bezpieczeństwa” mamy możliwość spełnienia podstawowych
potrzeb bytowych wśród osób
potrzebujących. I to jest właśnie
najważniejszym celem przedsięwzięcia – wyjaśnia. – Zależy
nam, aby na twarzach jak największej ilości dzieci zagościł
uśmiech, a Święta kojarzyły się
z najpiękniejszymi chwilami.
Dlatego tak bardzo potrzebna
będzie każda złotówka i otwarte
serce każdego z nas – mówi G.
Rybarczyk.

Jak pomóc?
Środki finansowe należy wpłacać na konto nr 91-1090-1997-0000-0005-28000305 z dopiskiem „Zostań z nami św. Mikołajem”. Środki rzeczowe lub spożywcze
odbierać będzie mł. insp. Grzegorz Rybarczyk (kontakt ze strażą miejską pod nr
tel. 075 75 251 62 lub 0602 364 039). W hipermarketach Tesco, Carrefour
i Kaufland zostaną również wystawione specjalne kosze świąteczne i skarbony,
do których można wrzucać pieniądze.
W organizację zaangażowana jest straż miejska, policja, straż pożarna, PCK,
„KRY-CHA” oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom przy szpitalu w
Jeleniej Górze.

W dniach 17-19 listopada
ruszy wielki konwój – straż
miejska, policja, zabytkowy samochód Coca-Coli oraz pojazdy
koalicjantów, który dotrze do
potrzebujących dzieci. Podsumowanie akcji odbędzie się

13 grudnia w hotelu Mercure
podczas koncertu świątecznego
w wykonaniu uczniów Szkoły
Muzycznej I st. Zostaną wtedy
wręczone okolicznościowe statuetki i podziękowania „Dar
Serca”.

Organizatorzy proszą o przekazywanie rzeczy i pieniędzy do 6
grudnia z uwagi na organizowanie
zakupów i przygotowanie paczek
w konwoju świątecznym.

(AGA)

Fot. Agnieszka Gierus

Dzieci, które potrzebują wsparcia, nie zostaną osamotnione. To ważne, zwłaszcza w przedświątecznym okresie. Cenne dary dobroczyńców przekażą im strażnicy
miejscy, którzy już po raz kolejny przywdzieją stroje
mikołajów.

Do akcji tradycyjnie włączają się także policjanci

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Angelika Grzywacz, Archiwum

REPORTA¯

Jacka zabił pech
Gdyby nie pojechał na klubową imprezę, dziś pewnie
uśmiechałby się, realizował plany i cieszył z życia. Ale w
miniony czwartek tłumy żegnały Go na cmentarzu przy
ulicy Sudeckiej. Jego dramatyczne odejście wstrząsnęło
Jelenią Górą i Mysłakowicami. Zmarł wskutek obrażeń
po wypadku, zgnieciony we własnym samochodzie,
który prowadziła znajoma. Przeżyła, ale najpewniej
do końca będzie kaleką.
Po tragicznej śmierci piłkarza
Orła Mysłakowice Jacka Wagi wielu
nie potrafi wrócić do normalności.
Rodzina nie myśli o nikim innym.
Dla córki Angeliki, swoich rodziców
i siostry był bezcennym skarbem.
Zawodnicy z klubu do końca roku
odwołali wszystkie mecze. W przyszłym roku będą grać z czarną
opaską na ramieniu.
Przyjaciele zadają sobie pytanie,
dlaczego akurat jego zabrano z tego
świata. Przyjaciela, którego nikt im
nie zastąpi. Człowieka, który nikomu
nie odmówił pomocy, który ponad
wszystko kochał rodzinę i szanował
przyjaciół. Wszyscy wierzą jednak, że
mimo tego, że odszedł fizycznie jest
wśród nich obecny duchowo.

Tragiczny poranek

Tajemnicza nieznajoma

– Pamiętam, że kiedyś ta dziewczyna nagabywała nawet naszą córkę żeby dała jej numer telefonu do
syna, on nie chciał jej dać. Nie wiem
w ogóle, kim ona jest. Nie znamy jej
osobiście – mówi

Fot. Jelonka.com

Przed świtem z soboty na niedzielę (7/8 listopada), kiedy Jacek
Waga wracał po klubowej imprezie
do domu, jakby wszystkie pechowe
okoliczności zmówiły się przeciwko
Niemu. Pierwsza noc z przymrozkiem i śniegiem na jezdni. Pierwszy
raz Jacek jechał też we własnym
samochodzie jako pasażer.
– Jacek nie chciał jechać na ta
imprezę za skarby świata, bo nie
miał osoby towarzyszącej

– wspomina jego matka Janina.
– Zadzwonili po niego. Przyszedł do
mnie i powiedział – „To ja mamuś
może pójdę. Pojadę swoim autem,
nie będę pił nic tylko posiedzę i
przyjadę” – dodaje kobieta.
Pani Janina: – Syn nigdy nie
wsiadał po żadnym alkoholu za
kierownicę. Jak coś wypił z kolegami
to nawet o północy dzwonił po ojca
albo brał taksówkę. Poza tym bardzo
mało pił. Nie lubił się upijać, raczej
smakował, jeśli w ogóle. Tego dnia
(w minioną niedzielę) pojechał i
nie przyjechał.
Za dziesięć piąta dostali telefon
z policji, że był wypadek. Pojechali
do szpitala, okazało się, że Jacek nie
żyje. W życiu miał dwie zasady, nigdy
nie siadał za kierownicą po alkoholu
i zawsze nawet na krótkim odcinku
drogi zapinał pasy. Tej tragicznej
nocy nie zapiął pasów, samochód
prowadziła jakaś kobieta.
Rodzina nie wie, skąd wzięła się
ta dziewczyna. Nigdy wcześniej jej
nie widzieli.

Jacek pomagał wszystkim nie tylko na boisku

Ryszard Waga, ojciec piłkarza.
Koledzy z klubu mówią, że przyszła z jednym z zawodników. Nikt
nie potrafi jednak odpowiedzieć,
z jakiego powodu odwoziła Jacka
do domu.
– Nie wiem, dlaczego Jacek dał
Ani kluczyki od swojego samochodu – mówi Sebastian Słobodzian,
przyjaciel Jacka Wagi i pomocnik
klubu. – Nie mogę sobie wybaczyć,
że zabrałem Anię na ta imprezę. Tak
naprawdę, była to koleżanka Jacka.
Ja poznałem ją przypadkiem na
jednej z imprez. Tak się to wszystko
pechowo poskładało.
Pechowo tym bardziej, że klub

Miał zmienić życie

– Od dwóch lat pracowałem z
Jackiem w Hamburgu na budowie
– opowiada jego najbliższy przyjaciel Sebastian. – Był dla mnie jak
brat. Poznaliśmy się przez piłkę.
Jacek pracował już w Hamburgu.
Przyjeżdżał tu na weekendy, do
rodziny i na mecze. To były dla niego
najważniejsze sprawy. Pewnego
razu zaproponował, żebym pojechał
z nim pracować. Pojechałem. Zżyliśmy się ze sobą jak najlepsi bracia.
– Mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu jeszcze z dwojgiem innymi
znajomych. Razem pracowaliśmy i
przyjeżdżaliśmy do Polski na mecze.

Jacek był dla wszystkich zawodników bardzo
serdeczny i bardzo ciepły
specjalnie przygotował trzy osoby
do odwożenia zawodników po imprezie. Jacek jednak nie poprosił o
zawiezienie do domu. Pojechał swoim autem na miejscu pasażera.
– Na wstępnej liście, którą przygotowywaliśmy na imprezę, każdy
z zawodników wpisywał czy idzie
sam czy z osobą towarzyszącą
– wspomina prezes klubu Orzeł Mysłakowice, Janusz Płachta. – Jacek
wpisał, że będzie z osobą towarzyszącą. Kiedy przyszedł, zapytałem
czy jest sam. Odpowiedział, że
dziewczyna zaraz dojedzie. Wszyscy myśleliśmy, że ta dziewczyna
będzie i jeśli nawet Jacek coś wypije,
to będzie komu go odwieźć. Stały
trzy samochody z kierowcami,
którzy odwozili wszystkich do
domu. Nie wiemy, dlaczego Jacek
podjął decyzję, że pojedzie swoim
autem.
Fakty zdarzenia ustala prokuratura. Rodzina nie wie jeszcze jak
doszło do tej tragedii, i ile wypił
pamiętnej nocy ich syn. Faktem jest
jednak to, że samochód z dużą
prędkością uderzył w drzewo, jedno z nielicznych
na tym odcinku. Blisko
hotelu Fan na wjeździe
do Jeleniej Góry.
– Czasami mówi się,
że drzewa przyciągają
kierowców i coś w tym
chyba jest – mówi Janusz
Płachta. – Przecież obok
nie było drzew, otwarta
okolica, pola, pobocza,
a samochód Jacka wylądował akurat na tym
jedynym drzewie – łamie
mu się głos.

Graliśmy w tym samym zespole
– kontynuuje Sebastian.
– Podczas tej ostatniej imprezy
dużo rozmawialiśmy o planach na
przyszłość. Jacek mówił, że ma już
dość tych wyjazdów. Planowaliśmy
razem założyć firmę w Polsce. Jacek
miał zamieszkać z córką, którą
kochał ponad wszystko. Miał zacząć
żyć normalnie, poświęcić się rodzinie i grze w piłkę. Chciał coś z swoim
życiu zmienić, nie zdążył. Nie mogę
się pozbierać. W poniedziałek mam
być w Hamburgu, ale nie wiem jak
dam sobie radę, jak wejdę do pokoju
i zobaczę jego rzeczy.
Jacek Waga zamierzał osiąść z
córką w nowym mieszkaniu razem
ze swoją siostrą. Nie doczekał jednak
wykończenia swojego pokoju.

Teraz zawodnicy z klubu odwołali
wszystkie mecze. Zagrają dopiero po
nowym roku. Cały przyszły sezon
będą grać dla Jacka i z myślą o nim.
Ale zawodnicy nie mogą pogodzić
się z myślą, że mieliby zagrać bez
niego.
– Przez ostatni czas razem z Jackiem byliśmy napastnikami, musieliśmy na sobie polegać, graliśmy w tej
samej linii i teraz za każdym razem
na pewno będę go szukał wzrokiem
po boisku, szczerze mówiąc nie wiem
nawet, czy będę potrafił sam grać
– mówi Marcin Binasiewicz, przyjaciel Jacka i napastnik w drużynie.

Nie chcą pytań

Jak mówią rodzice Jacka piłka
nożna była dla niego połową życia.
– Jacek oskarżał się o to, że jest już
za stary i gdyby był młodszy to może
drużyna miałaby lepsze wyniki
– opowiada pani Janina. – Martwił
się jak długo będzie mógł jeszcze
grać. Kochał piłkę tak mocno jak
rodzinę.
– Ale był dla mnie nie tylko synem,
ale również przyjacielem – szybko
dodaje. – Był wyjątkowym kochanym dzieckiem, którego wszyscy mi
zazdrościli. Nigdy nie przyniósł nam
wstydu. Zawsze dbał, opiekował
się nami. Nie ma go tu z nami, ale
wierzę i czuję to, że jest duchowo.
Ludzie przychodzą składają nam
kondolencje, dzwonią. Dziękujemy
im wszystkim, ale chcemy przeżyć
to sami. Do mnie jeszcze nie dotarło,
że on nie żyje.

Ludzie pytają jak doszło do wypadku. Matka Jacka Wagi nie jest w
stanie odpowiadać na takie pytania.
Wie, że syn będzie pomagał im i
córce i że jest z przy nich.
– Będzie się troszczył tak, jak to
robił do tej pory. Będzie dawał nam
siłę do życia, tak ja to robił do tej
pory. Więc niech nikt już o nic nie
pyta, prosimy.
Jacek pozostanie również w sercach swoich kolegów i przyjaciół z
zespołu i z życia.
– Jego koszulka z numerem dwadzieścia trzy zawsze będzie z nami
na ławce rezerwowej – mówi prezes
klubu. Dla niego zagramy wszystkie
mecze, w jakich weźmiemy udział.
Jacek życzyłby sobie, żebyśmy zwyciężali i wierzymy, że z góry będzie
nas wspierał.
Angelika Grzywacz

Jechała po wódce?
Prowadząca pojazd Jacka Wagi, który
zmarł wskutek obrażeń odniesionych
w wypadku, najpewniej nie opanowała
samochodu na śliskiej drodze. Sama
doznała groźnych obrażeń. Lekarze
walczyli o jej życie, a bliscy apelowali o
dar potrzebnej krwi. Nie jest wykluczone, że prowadziła auto pod wpływem
alkoholu, ale okoliczności tragedii
wyjaśni specjalne śledztwo. Dziewczyna prawdopodobnie do końca życia
będzie odczuwała skutki tej tragedii.
Będzie miała kłopoty z chodzeniem. I
potężne wyrzuty sumienia.

Przyjaciel
nie tylko w grze

– Jacek był dla wszystkich zawodników bardzo serdeczny i bardzo
ciepły – wspomina Janusz Płachta.
Nigdy się nie awanturował, nigdy
nie domagał się, żeby grać tu czy
tam. Każde stanowisko zajmował
z pokorą. Kiedyś mimo tego, że
przyjechał specjalnie z Hamburga
na mecz, pół meczu przesiedział
na ławce. Nie powiedział ani
słowa. Wiedział, że wejdzie po
połowie i z pokorą czekał.
– Był tak dobrym zawodnikiem, jak przyjacielem. Pamiętam
tez, że pewnego razu chciałem
mu oddać pieniądze za przyjazd
z Hamburga. Mecz przegraliśmy
i Jacek powiedział, że nie weźmie
pieniędzy, bo dla niego jest to po
prostu porażka – przypomina
sobie pan Janusz.



Koledzy przy grobie Jacka,
na którym położono koszulkę ich przyjaciela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SYLWETKA

Szczęście
bez radnych

Andrzej Błachno w swoim gabinecie
Kiedy Andrzej Błachno w 1983 roku przyjechał do Jeleniej Góry, nie liczył, że kiedykolwiek spotka go szczególne wyróżnienie. Po 24 latach, w miniony wtorek,
niewiele zabrakło, aby powiększył grono zasłużonych
dla stolicy Karkonoszy. Tak się jednak nie stało, bo jego
kandydaturę do honorów odrzucili radni. Nie martwi to
jednak dr. Błachny. Jego życiorys obroni się sam.
Gdyby krótko scharakteryzować
sylwetkę pana Andrzeja, wystarczy
napisać: sportowiec z duszą archiwisty-kronikarza, kolekcjoner znaczków pocztowych i herbowych, birofil
i współtwórca Studium i Kolegium
Nauczycielskiego, a także podróżnik,
dla którego największym szczęściem
jest kochająca się rodzina.

organizowałem 5-6-dniowe wycieczki do stolic europejskich. Byliśmy
w Szwajcarii, Bawarii, Londynie,
Lwowie, Wilnie – wspomina.
Nauczycieli z KK mógł zarazić
podróżami, bo – w dużym skrócie
myślowym – to dzięki niemu pracują
na tej uczelni. Bo to doktor Andrzej
Blacho, między innymi, ją stworzył.

Zaraźliwe podróżowanie
– W wolnym czasie dużo podróżujemy – kiedyś z dziećmi, dzisiaj
z żoną. Niedawno w ciągu dwóch
tygodni zwiedziliśmy całą Skandynawię – od Szwecji, po Norwegię
i Finlandię. Najbardziej jednak pociąga mnie Chorwacja. Wybrzeże
Dalmatyńskie i Istria to najlepsze
miejsca do odpoczynku. Nie zwiedziłem jeszcze tylko chyba Irlandii,
Islandii i Portugalii – opowiada
Andrzej Błachno.
Podróżami zaraził też nauczycieli
pracujących w Kolegium Nauczycielskim. – W weekendy majowe

Bo ciocia była chora
Do Jeleniej Góry przyjechał w
1983 roku, aby zaopiekować się chorą ciocią. Ale już rok później zajął się
organizowaniem najpierw Studium
i Kolegium Nauczycielskiego. Były
tam zajęcia z wychowania fizycznego, języka polskiego, pojawiła
się też specjalizacja pedagogiczna
– opiekuńcza z resocjalizacją.
– Do 2000 roku byłem dyrektorem KN. Dwa lata wcześniej zaczęło
powstawać Kolegium Karkonoskie.
Od razu zająłem się tworzeniem
kierunku pedagogicznego i wychowania fizycznego i zostałem

dyrektorem instytutu. Dzisiaj jestem
dziekanem Wydziału Przyrodniczego – opowiada.
W 2000 roku przygarnął klub koszykówki żeńskiej, który pod skrzydłami uczelni osiągnął największe
sukcesy, m.in. awans do ekstraklasy
koszykówki. Nie bez powodu, bo
Andrzej Błachno od młodości, którą
przeżywał w powojennych latach,
kocha sport.

Po studiach los rzucił go rodzinne
strony – do Białegostoku, gdzie tworzył filię Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek nauczanie początkowe
z wychowaniem fizycznym (w 1990
roku uczelnia przekształciła się w
Uniwersytet Białostocki).
Już w pierwszych latach pracy na
północnym-wschodzie Polski założył
uczelniany AZS i był trenerem koszykówki męskiej.

Prawo nie jego droga
– Wtedy nie było komputerów,
ani takich rozrywek, jakie oferuje
współczesność, więc zająłem się
kulturą fizyczną. Stąd też wybór
studiów – w 1961 roku ukończyłem
Akademię Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu – wspomina Andrzej
Błachno.
Jego ojciec, prawnik, bardzo ubolewał z tego powodu, bo wolał, żeby
syn poszedł w jego ślady. On jednak
wiedział, że nie jest to jego droga.
W 1978 roku obronił doktorat
(praca dotyczyła rozwoju człowieka
i jego sprawności, na podstawie
badań młodzieży białostockiej).
– Myślałem też o habilitacji, ale wir
życia rodzinnego i różnych spraw
zawodowych sprawił, że myśl nie
została zrealizowana – mówi dr
Błachno.

Andrzej Błachno: – Mógłbym już dawno odejść,
ale lepiej jest mi w pracy, kiedy mam stały kontakt
z ludźmi. Lepsze to niż siedzenie w domu.
No, chyba, że jest w nim mój wnuczek…

Radni nie chcieli wyróżnić doktora Andrzeja Błachny

utworzyć klub koszykówki przy
uczelni. Dr Błachno skonsultował
pomysł z rektorem i kanclerzem i
tak powstała drużyna koszykówki
żeńskiej AZS Kolegium Karkonoskie,
która gra do dziś.
– AZS KK osiągnął spore sukcesy,
w tym najważniejszy, awans do
ekstraklasy, w której gramy już trzy
lata. Rok temu dziewczyny zajęły
siódme miejsce, prezentując bardzo

Łowca pucharów
– Pierwszy AZS w Jeleniej Górze
założyłem jeszcze w Kolegium Nauczycielskim w 1995 roku. Działało
w nim dziesięć sekcji. Włączyliśmy
się wtedy w ogólnopolskie rozgrywki Kolegiów Nauczycielskich, które
z czasem przekształciły się w Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.
Zdobyliśmy około 100 pucharów.
Największym sukcesem było zajęcie
I miejsca w ’94 roku. Sukces był tym
większy, że reprezentacja liczyła
tylko 30 osób, które musiały brać
udział we wszystkich dziesięciu
konkurencjach. Studenci okazali
się rewelacyjni – mówi Andrzej
Błachno.
W 2000 roku zgłosił się do niego
Eugeniusz Sroka, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 11 i były trener
legendarnego Spartakusa Jelenia
Góra, który przez dwa sezony grał w
ekstraklasie koszykówki panów.
E. Sroka zaproponował, aby

wysoki poziom. Muszę jednak dodać,
że udało nam się to głównie dzięki
posiadanym środkom finansowym
i sponsorom.
Bez złamanego grosza
Andrzej Błachno ma żal do jeleniogórskiego urzędu miasta, który
do tej pory nie dał ani złotówki dla
AZS KK. Twierdzi, że w spojrzeniu
na sport jeleniogórski panuje duży
marazm. – To się musi zmienić.
Nie robimy przecież tego dla siebie,
ale dla społeczności. Tymczasem
środki musimy wykładać z własnej
kieszeni. Pamiętam czasy, jak jeszcze
na mecze przychodziło 1,5 tysiąca
kibiców.
– Teraz nie wygląda to tak kolorowo. AZS KK został również pominięty przy rozdziale środków – urząd
miasta wybrał MKS Karkonosze,
które zaproponowało niższą stawkę.
Rozumiem, że decyduje się na tańszą
opcję, np. podczas wyboru inwestora, ale w tym przypadku powinno się
przede wszystkim uwzględnić klasę

Polityczne gierki
Andrzej Błachno nie znalazł uznania w
oczach radnych i nie otrzymał tytułu
zasłużonego dla Jeleniej Góry. Nie podano
argumentów za odrzuceniem kandydatów.
Za przyznaniem tytułów byli jedynie radni
LiD i Zofia Czernow.
– O tym, że moja kandydatura została
zgłoszona dowiedziałam się dopiero z
prasy i cały czas zastanawiałem się,
kto mógł to zrobić. Nie żałuję, że nie

zostałem odznaczony, ale bolesne jest,
że ludzie decydują nie wnikając w to,
kim jest zgłoszony człowiek, ale prowadzą jakąś polityczną walkę. W swoim
życiu zdobyłem wiele odznaczeń, m.in.
zasłużonego dla miasta Białystok (złota
i srebrna odznaka), Złoty Krzyż Zasługi i
inne. Takim postępowaniem nikt mnie nie
zniszczył, ale wydał pewien sąd rozgrywając walkę polityczną, której padłem ofiarą

zespołu – to jest najważniejsze. Z
pewnością oprotestujemy tę decyzję
i liczymy, że w końcu ktoś to pozytywnie rozstrzygnie – ma nadzieję
nasz rozmówca.
Kłopotami finansowymi i słabym
zainteresowaniem zespołem A.
Błachno tłumaczy wyniki sportowe
klubu, które – jak mówi – nie są
na miarę jego oczekiwań. Twierdzi
jednak, że klub nie traci ducha walki
i liczy na pomoc nowych władz.
– Wcześniej dużo dobrego zrobił dla
nas Jerzy Szmajdziński, który znalazł
sponsorów. Mamy nadzieję, że teraz
też o nas nie zapomni – dodaje.
Ale nie tylko sport od strony
trenera i organizatora interesuje
doktora Błachnę.
– Zimą wybieram narty – biegowe
w Jakuszycach i zjazdowe, np. w Austrii. Latem jeżdżę na rowerze – taka
rekreacja jest bardzo ważna dla
serca. Kiedyś dużo grałem w tenisa,
ale z wiekiem musiałem zarzucić ten
sport. Teraz tylko czasami, gdy przychodzę koło Spartakusa, z zazdrością
spoglądam na znajomych, którzy
grają na kortach – opowiada.
Zbiera ząbki wnuków
Andrzej Błachno mówi o sobie,
że jest też archiwistą-kronikarzem.
Od 1984 roku razem ze studentami
prowadzi kroniki, w których dokumentuje całą historię uczelnianego
sportu. – Zgromadziłem też wszystkie materiały z historii powstania
Kolegium Karkonoskiego. Kronikarstwo to moje hobby. Dzieci też
mają albumy – od pierwszych chwil.
Oprócz zdjęć są w nich takie pamiątki, jak kosmyki włosów czy pierwsze
ząbki. Teraz wnuki mają nagrane
swoje pierwsze słowa – dodaje.
Dr Błachno zbiera też znaczki
pocztowe – od początków powstania Polski i znaczki herbowe. – W
naszym kraju jest 480 miast herbowych. Razem z synem uzbieraliśmy
już 365 znaczków. Niestety, teraz
rzadko można je dostać, bo wiele
miast już ich nie wyrabia – mówi.
W jego kolekcji znajduje się też 450
kapsli po piwie z całego świata i 600
podstawek. Gromadzi też literaturę
dotyczącą historii kultury wychowania fizycznego.
– Ciężko powiedzieć, co jest moją
największą pasją. W moim wieku
człowiek tkwi już w tym, czego
dokonał. Dzisiaj pasjonuje mnie, np.
wybieranie miejsca, w które mamy
jechać na narty.
– Trafnie wybrałem swój zawód i
potrafię w nim znaleźć to, co najlepsze. To wszystko kwestia pewnego
stylu, na który pracowałem latami.
Praca administracyjna i kierownicza
pochłonęła mnie, lubię i umiem zarządzać. Mógłbym już dawno odejść,
ale lepiej jest mi w pracy, kiedy mam
stały kontakt z ludźmi. Lepsze to niż
siedzenie w domu. No, chyba, że jest
w nim mój wnuczek, który nie daje
dziadkowi odpocząć ani na chwilę
– śmieje się Andrzej Błachno.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

– stwierdza. Radni odrzucili też przy okazji
kandydaturę Władysława Szurka.
Dodaje, że w życiu osiągnął wiele sukcesów, które są dla niego ważniejsze od
jakichkolwiek nagród. – Sukces osobisty
to wspaniałe dzieci i żona. I nie jest to
żaden slogan – cieszę się, że w naszym
domu nie brakowało rodzinnego ciepła.
Najważniejsze, że jestem szczęśliwym
mężem, ojcem i dziadkiem – mówi.
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Półpolicja
Do człowieka oddającego mocz
pod latarnią podszedł strażnik
miejski i zawołał:
Proszę pana, dlaczego tu? Przecież dwadzieścia metrów stąd jest
publiczna toaleta!
– A myśli pan, że ja mam
szlauch? – odrzekł zagadnięty i
poszedł sobie.
Ponad pół roku już trwa rekrutacja do policji i wciąż jest mniej
chętnych niż trzeba. Kiedy w maju
ubiegłego roku warszawska straż
ogłosiła, że chce przyjąć do służby
75 funkcjonariuszy, zgłosiło się
kilkuset kandydatów. Wszyscy co
najmniej z maturą, wielu z wyższym wykształceniem. W stolicy,
w której bezrobocia praktycznie
już wtedy nie było. W innych
miastach – w tym i w Jeleniej
Górze – jest podobnie.
Praca na oko podobna, funkcjonariusze i jednej, i drugiej formacji
pilnują porządku patrolując ulice
miast, ścigają przestępców. Dlaczego więc do jednej kandydaci
pchają się drzwiami i oknami, do
drugiej brakuje chętnych?
Policjanci często narzekają na
marne zarobki, na trudną i niebezpieczną służbę. Ich zdaniem
to są właśnie główne przyczyny
braku chętnych. Jeśli mają rację
– a wygląda na to, że mają – oznaczałoby to, że w straży zarobki są
wyższe, a służba bezpieczniejsza.
Wysokość zarobków można
sprawdzić, a jeśli ktoś to uczyni,
przekona się, że rzeczywiście,
szeregowi funkcjonariusze straży
mają wyższe pensje niż zwykli
policjanci. Różnica nie jest jednak
tak wysoka – sto albo dwieście złotych – żeby wyjaśnić dysproporcję. Może więc jednak chodzi o to,
że służba w policji jest trudniejsza
i niebezpieczniejsza?
I tak jest rzeczywiście. Policjanci są wprawdzie lepiej uzbrojeni
i wyszkoleni od strażników, ale
służbę trudniejszą i niebezpieczniejszą. Niby robią to samo w

tych samych miejscach, ale mają
znacznie większe uprawnienia od
strażników, a tym samym znacznie więcej obowiązków.
Straż miejska może kogoś
zatrzymać i wylegitymować, ale
tylko wtedy, kiedy ten stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia. A po zatrzymaniu
musi delikwenta przekazać policji.
Dilera handlującego narkotykami
pod szkołą strażnicy zatrzymać
już nie mogą. Nikogo przecież nie
chce taki zabić albo pobić, spokoju
nie zakłóca, nie kradnie.
Skoro czegoś robić nie wolno,
to robić tego nie trzeba. Więc też
strażnicy miejscy robią to, co im
wolno, a że wolno niewiele, żyją
sobie spokojnie, nie narażają się,
nie przepracowują, pozostając
w miłym poczuciu, że to nie z
własnej przecież woli. A kiedy
ktoś zarzuca straży bierność albo
bezczynność, odpowiadają, że
robią wszystko to, do czego zostali
powołani. I mówią prawdę.
Moje podatki idą i na policję, i na straż, choć wolałbym
przeznaczyć je tylko na policję,
która za nieco mniejsze pieniądze
robi znacznie więcej dla mojego
bezpieczeństwa. Najchętniej zażądałbym likwidacji straży, ale to już
raczej niemożliwe, bo zbyt wiele
osób w niej pracuje, a i lokalni
politycy się sprzeciwią, bo miło
im mieć własnych strażników. To
taki wskaźnik prestiżu.
Dlatego rozsądna wydaje się
propozycja Platformy Obywatelskiej przekształcenia straży w
lokalną policję.
Służba w lokalnej policji będzie
tak samo trudna i niebezpieczna
jak w nielokalnej. I niech będzie
taka, bo dzięki temu wzrośnie
bezpieczeństwo. Facet spod latarni nie odejdzie od policjanta z
lekceważącym komentarzem, jak
odszedł od strażnika.

Wojciech Jankowski

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry, Jerzy Górniak, komendant SM

PLOTKI I FAKTY
Liczyrzepa
na jeleniu…

… ma szansę na miano wspólnego dla Szklarskiej Poręby i
Jeleniej Góry produktu turystycznego. Do takiego wniosku
doszli samorządowcy, którzy
debatowali nad tym złożonym
problemem jego kształtowania.
Sam Duch Gór sprzedaje się
średnio. Popularnością nie cieszą
się też zwykłe jelenie. Fuzja wydaje się najbardziej rozsądnym
rozwiązaniem.

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Wiemy, jak trudna
jest praca strażnika
miejskiego.

Dał jazzu…

… prezydent Marek Obrębalski, który uczestniczył w
uroczystościach zamknięcia
Międzynarodowego Krokus
Jazz Festiwalu. Okazało się,
że szef miasta co prawda nie
posiadł zdolności gry na instrumentach, za to doskonale
sprawdził się w trudnej sztuce
stepowania. Szef miasta dostał w celu pokazania swoich
możliwości specjalnie podkute
lakierki a la Fred Astaire, i przystukując w rytm Swannee River
rozdał nagrody najlepszym
jazzowym muzykom imprezy.

Dlatego
postanowiliśmy
podarować wam…

Zdrój do nazwy…

miasta? Nad tym zastanawiali się urzędnicy podczas
posiedzenia zarządu gmin
uzdrowiskowych, które w
miniony czwartek odbyło
się w gmachu magistratu.
W najbliższym czasie pod
obrady rady trafi projekt
zmiany. Nasze miasto ma
się nazy wać Jelenia Góra
Zdrój SPA.
(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.

… psa służbowego.

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO Oby na lodowej tafli finansów miasto nie wywinęło nieudanego salto mortale

Taniec
na lodzie
No i mamy sztuczną ślizgawkę.
Władze miasta wzięły wzór z modnych ostatnio kriokomór, które zapewniają sukces w leczeniu niskimi
temperaturami. Zaproponowały
mieszkańcom lodowisko. A przyda
się taka arktyczna terapia przed
szokiem, jaki czeka jeleniogórzan,
kiedy krew im się zagotuje na wieść
o planowanych podwyżkach.
Tak oto taflę mamy nie tylko
na telewizyjnym ekranie, gdzie
różne celebrités bawią się w figurowych łyżwiarzy w świetle
studyjnych reflektorów, lecz także
w Parku Zdrojowym rozbłyszczonym skromnymi jeleniogórskimi
latarenkami. Na ślizgawce gwiazdy
mniejszej kategorii niż telewizyjne
tuzy, zgarniające walizkę pieniędzy
za pokaz swoich opatrzonych facjat

ku uciesze statystycznych wielbicieli
serialu „Niewolnica Izaura”.
Nasze gwiazdy, których widok
– mimo że to rok dopiero, jak tańczą
– niektórym się znudził, tę walizkę
pieniędzy musiały dać. Bo inaczej
lodowisko – też w walizkach (bo
rozkładane) do stolicy Karkonoszy
by nie przyjechało. Teraz walizkę pustą, bo zawartość zabrano, gwiazdy
będą musiały napełnić złotówkami,
aby zakup lodowiska okazał się
ekonomicznie uzasadniony.
Nic zatem dziwnego, że – zanim
ślizgawkę z poślizgiem otwarto
– tuzy jeleniogórskie ogłosiły plan
podwyżek, których – w przeciwieństwie do wody na tafli lodowiska
– nie da się zamrozić. Nawet sztucznie. W sukurs gwiazdom lokalnym
przyszły gwiazdy warszawskie i

unijne dokładając się jeszcze do
tego kolejnymi skokami cen. Podatnicze pieniądze, nie tylko ze
skromnego zysku z lodowiska, mają
walizkę banknotami i monetami
zapełniać.
Zdrożeje także i woda, niezbędny
element owego lodowiska płynący z
wodociągów. Chyba że będzie brana
z roztopionego śniegu lub padającego deszczu. Ostatnio zimę mieliśmy
łagodną, co tym bardziej czyni
zakup ślizgawki wychodzącym
naprzeciw ludzkiemu wrodzonemu
instynktowi ślizgania się. A kto odczuwa go najbardziej? Poza dziećmi,
co jasne. No kto? Emeryci i renciści.
Na końcu języka miałem, takie to
oczywiste, że aż banalne. Aby nie
odczuli drenażu już i tak pustawych
portfeli, gwiazdy jeleniogórskie
zafundowały babciom i dziadkom
ślizgawkę za darmo.
Już widzę te tabuny starszych
pań i panów o laskach i kulach
biegnące, aby ustawić się w spo-

łecznej kolejce do poślizgania się.
Tylko na łyżwy muszą z renciny
te trzy złote wyskrobać, ale… czego się nie robi dla poślizgowej
idei. W cieplickim sanatorium
prowadzone pewnie będą zapisy
chętnych na lodowisko awansem
na grudzień przyszłego roku, bo w
AD 2007 może nie starczyć miejsca
dla wszystkich. Transakcja będzie
wiązana: w razie kontuzji – szybkie
leczenie w cieplickich termach w
budowie.
Skutki terapii zimnem będą
widoczne już po pierwszych seansach. Jeleniogórzanie, którzy w
rytm walca „Łyżwiarze” Waldteufela będą rysować łyżwami lód i
znaczyć siniakami cztery litery,
na pewno nie zareagują podwyższonym ciśnieniem tętniczym i
otwierającym się scyzorykiem w
kieszeni na widok rachunku za
gaz, czy wodę.
Dla wszystkich będzie trening
upadania na lodzie pod okiem

instruktorów Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu. Wyćwiczeni
mieszkańcy nie przerażą się już
lodowej szklanki na chodnikach
systematycznie nieposypywanych
piachem przez złośliwych gospodarzy domów. Takich Aniołów
Stanisławów, którzy nie mogą
się doczekać realizacji zimowego
czynu społecznego, bo cała jeleniogórska ludzkość poszła się ślizgać,
nie żałując ten jeden jedyny raz
dwóch złotych zaoszczędzonych
na czarną godzinę.
Władzuchna sama przykładem
służy i też się ślizga. Prym wodzi prezydent Marek Obrębalski,
którego idolem jest były łyżwiarz
figurowy Filipowski Grzegorz, co
zawsze miał zdobywać złoto olimpijskie, a nie zdobył nic. Tanecznym
łyżwiarskim krokiem zabiera się
prezydent do salta mortale w parze
z Hubertem Papajem, szefem rady,
bo jakoś nikt inny nie chciał do tej
śmiertelnie niebezpiecznej figury

podejść. Filigranowa Grażyna
Rehlis, w radzie milcząca, na lodzie, zwłaszcza cienkim, czuje się
świetnie i zabiera się za kolejne
axele. Podwójnym może jeszcze
popisze się radna Ragiel Anna,
która już raz na lodzie w LiDzie będąc, zręcznie skoczyła na Wspólne
Miasto przełamując inne partyjne
lody. Ósemki ćwiczy też Krzysztof
Mróz, który za nazwisko dostał
dożywotnią wejściówkę gratis.
Wszystko pięknie. Ale – zważywszy na ogólną tendencję ocieplania
się klimatu – ta lodowa kuracja
zimnem może przedwcześnie się
stopić. Mimo drogich maszyn,
który nie zamrożą przecież wody
w tropikalnym upale
prognozowanym na kolejne
zimy. I wtedy zarówno dla gwiazd
i lokalnych celebrités, a także dla
ludu prostego, cały ten taniec na
lodzie może się skończyć głośnym
i bolesnym dupen klapen.

Konrad Przezdzięk
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Pijany policjant rozbił auto
Prawie 1,2 promila alkoholu miał w organizmie
funkcjonariusz policji, który rozbił służbowego land
rovera na wysepce drogowej.
Do zdarzenia doszło w okolicach Lubawki w powiecie
kamiennogórskim. Policjant
po wypadku sam zawiadomił
przełożonych, kiedy wrócił do
komisariatu.

Został zawieszony w czynnościach. Może stracić pracę w
policji. Będzie odpowiadał przed
sądem za jazdę po pijanemu oraz
spowodowanie wypadku.

(tejo)

Lepsza woda w kranach
Dobra wiadomość dla mieszkańców Zabobrza: wkrótce
będą mieli lepszą wodę. Lada dzień rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej za blisko milion euro.
Magistrala to w praktyce odcinek rury o długości 700 metrów.
Będzie ona przebiegać od węzła
grabarowskiego pod rzeką Bóbr,
w kierunku Zabobrza.– Dzięki
temu, mieszkańcy tego osiedla
będą mieli lepszą wodę – mówi
Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry.
Inwestycja będzie kosztowała
980 tysięcy euro. Jest wykonywana w ramach programu ISPA.
Miasto wczoraj podpisało umowę
z wykonawcą, firmą „Wamar”.

– Robotnicy rozpoczną pracę już
za 2 tygodnie. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji to
koniec listopada przyszłego roku
– mówi Marek Obrębalski.
Z lepszej wody wkrótce będą
mogli cieszyć się też mieszkańcy
Cieplic oraz Sobieszowa. A to w
związku z otwarciem nowoczesnej stacji uzdatniania wody w
Cieplicach, która będzie zasilać
głównie te 2 osiedla. Sieć będzie
zasilana wodą ze zbiornika w
Sosnówce.

(ROB)

Mocna dawka sztuki

Tradycyjne, czarno-białe fotografie dzieci z artystycznej rodziny Paszkiewiczów w wykonaniu
Jakuba Pajewskiego i malarskie
cykle z podróży po Karkonoszach

Krzysztofa Figielskiego można
od środy oglądać w galerii Biura
Wystaw Artystycznych przy ulicy
Długiej 1 w Jeleniej Górze.

(AGA)

KOWARY Budują zamki i pałace, wieże i kościoły. Tyle, że w miniaturze

Perełki od kuchni
Zamek Chojnik czy wieża
rycerska w Siedlęcinie?
Który z tych zabytków zobaczymy wiosną w parku
miniatur? A może oba?
Sprawdziliśmy, ile osób
pracuje nad małymi arcydziełami sztuki i jakie
mają zadania.
Fantastyczne obiekty Parku Miniatur Dolnego Śląska powstają w
dawnej maściarni Fabryki Dywanów, zaadoptowanej na pracownię projektową i warsztaty.
Miniatury dolnośląskich zabytków do 11 kwietnia 2008 r. będą
zmagazynowane w budynku
głównym muzeum. Placówka do
tego czasu ma przerwę. Nie można powiedzieć tego o pracowni
projektowej i warsztatach, bo zatrudnionych tam 7 osób pracuje
przez pełny rok. Każda na swój
sposób spełnia się w swoich zainteresowaniach i pasjach. Efekty
ich pracy są znakomite.
Praca nad każdym obiektem
zaczyna się od Piotra Janowskiego inżyniera zarządzania
produkcją i absolwenta Wyższej
Szkoły Zarządzania w Legnicy.
Pełni funkcję majstra pracowni
i szefa produkcji. Opracowane
przez niego dokumentacje każdego zabytku w proporcji 1:25 w
oparciu o plany oraz fotografie,
trafiają potem do realizacji do
następnych osób. Piotr Janowski
dba o najmniejsze szczegóły
architektoniczne.
Krzysztof Turkiewicz, były
zawodowy oficer, zajmował się
z pasją konstruowaniem modeli
starych okrętów żaglowych. W
pracowni zajmuje się wystrojem
ścian, a szczególnie jego drewnianych elementów. Wyglądają
jak prawdziwe, bo zna „duszę

Fot. Janusz Cwen

10

Pracownicy warsztatów Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska z szefem Marianem Piaseckim
z nieodłącznym jamnikiem Lumpi na rękach. Od lewej: Piotr Janowski, Tobiasz Chojnacki, Lech
Tomasz, Eugeniusz Kaliciński, Magdalena Jakubowska, Justyna Nowicka i Krzysztof Turkiewicz.

drewna”, z którego konstruował
żaglowce, a przecież wszystkie
podstawowe elementy zabytków
robi się z budowlanego styroduru, lekkiego jak piórko.
Tobiasz Chojnacki, absolwent
Szkoły Rzemiosł Artystycznych
w Cieplicach wspólnie z ojcem
Jackiem, rusznikarzem, są miłośnikami starej broni. W pracowni
zajmuje się tworzeniem okien i
drzwi. Wymaga to niesamowitej
precyzji i artystycznych zdolności. Tomasz takie ma, jest utalentowanym rzeźbiarzem. Ostatnio
zbudował armatkę wiwatową
dla miniatury zamku Czocha,
która wita wystrzałem większe
grupy turystów goszczących w
muzeum.

MYS£AKOWICE Podpatrywali nas Austriacy

Pomysły na eksport
Delegacja Dolnej Austrii gościła w Jeleniej Górze
i Mysłakowicach. Samorządowcy z zaprzyjaźnionego
z powiatem jeleniogórskim kraju docenili kilka pomysłów swoich kolegów. Niektóre rozwiązania chcą
przenieść do siebie.
i innych służb ratowniczych w
Euroregionie “Nysa”. – Deputowani podziwiali rozwiązania
organizacyjne i szkoleniowe dla
najmłodszych, które chętnie widzieliby u siebie – mówi Marek
Mikrut, który jest także prezesem
oddziału karkonoskiego Towarzystwa Polsko–Austrackiego.
Goście z Austrii zainteresowani
są współpracą turystyczną, kulturalną oraz wymianą doświadczeń
w zakresie zwalczania klęsk powodziowych i współdziałaniem służb
ratowniczych. – Mamy nadzieję, że
różne pomysły i deklaracje zostaną
już niebawem wcielane w życie
– dodaje Marek Mikrut.

(AGA)

Fot. Archiwum

Goście wizytę rozpoczęli od
spotkania w Domu Tyrolskim. W
imieniu władz gminy Mysłakowice
delegację powitał zastępca wójta
Jerzy Wateha, który poinformował
o aktualnej współpracy gminy Mysłakowice z Austrią. W spotkaniu
uczestniczył też radny Sejmiku
Dolnośląskiego Jerzy Pokój i Marek
Mikrut, wiceprzewodniczący rady
powiatu jeleniogórskiego.
Delegacja złożyła również wizytę w nowej, miejskiej siedzibie
Państwowej Straży Pożarnej. Jerzy
Sładczyk, komendant miejski
PSP w Jeleniej Górze i Bogdan
Kraśnicki, dolnośląski komendant
wojewódzki PSP informowali
gości o współpracy straży pożarnej

Przyjechali deputowani
Organizatorem pobytu deputowanych do Landtagu (odpowiednik naszego Sejmiku
Wojewódzkiego) Dolnej Austrii było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
“Nysa” reprezentowane przez Andrzeja Jankowskiego i Macieja Gałęskiego.
10–osobowej delegacji przewodzili Igeborg Rinke – przewodnicząca klubu
radnych OVP (Austriackiej Partii Ludowej) i jednocześnie burmistrz Krems oraz
Karl Wilfing – burmistrz miasta Poysdorf.

Eugeniusz Kaliciński, budowlaniec z wykształcenia i oficer
zawodow y, w ykonuje części
metolowych obiektów.
Magdalena Jakubowska, studentka hotelarstwa, zajmuje
się między innymi wyglądem
zewnętrznym ścian obiektów.
W praktyce jest to pracochłonna
dłubanina.
To samo można powiedzieć
o pracy jej koleżanki Justyny
Nowickiej, która za czasów
studenckich dorabiała w muzeum jako przewodniczka, ale
okazało się, że znakomicie
układa imitacje muru zamków
średniowiecznych, składających się z kamieni ułożonych
rzędem.

Gotowe już elementy składa
Lech Tomasz, absolwent Szkoły
Rzemiosł Artystycznych i również mechanik samochodowy.
Ta doskonale zgrana grupa
kończy równolegle rekonstrukcję Za m k u Chojn i k, w ież y
średn iow iecznej w Sied lę cinie, schroniska Strzecha
Akademicka i Starego Młyna
ze starą drukarnią, korzystającą z papieru czerpanego w
Dusznikach. Te obiekty zasilą
muzeum na wiosnę przyszłego
roku.

Janusz Cwen

JELENIA GÓRA Wspólnota nie chce pomóc lokatorom?

Zimno w mieszkaniu
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o kłopotach Urszuli
i Pawła Garbarczyków ze wspólnotą mieszkaniową w
sprawie podłączenia pieca centralnego ogrzewania.
Obie strony, zamiast dojść do porozumienia, złożyły
kolejne doniesienie do prokuratury.
Garbarczykowie mieszkają
w budynku przy ul. Flisaków
4/3. W tej klatce mieszka poza
nimi jeszcze osiem rodzin,
które nie zgadzają się na to, by
lokatorzy spod trójki używali
pieca centralnego ogrzewania,
znajdującego się w piwnicy. Nie
ma tam wentylacji, a ponadto
uszczelnienia wymaga przewód
kominowy.
W sądzie toczy się sprawa
o podział przewodów kominowych. Zanosi się na to, że
zacznie się następna sprawa,
bo obie strony wniosły nowe
oskarżenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Do naszej redakcji wpłynęło
pismo od wspólnoty, które
niczego nowego nie wniosło

do tej historii. Państwo Garbarczykowie z kolei przekonują,
że chcieli się spotkać z szefami
i członkami wspólnoty, by załatwić tę sprawę ugodowo. Niestety, bez skutku. Na spotkaniach
wspólnoty dyktuje się im, co
mają zrobić, a listy polecone, w
których proponują rozwiązania
kompromisowe, wracają bez
odbioru. Tak było trzykrotnie.
Lokatorzy spod „trójki” mają
na to dowody.
Jak tu mówić o dobrej woli ze
strony wspólnoty?
Konflikt trwa i nie widać końca, a Garbarczykowie marzną.
W ich mieszkaniu jest 5 stopni
Celsjusza. Przy dużym mrozie
będzie zapewne poniżej zera.

(JEN)
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Fot. Agnieszka Gierus

REGION JELENIOGÓRSKI

11

Nauka kluczem do potęgi

Młodzi studenci pozują do wspólnej fotografii

Autorkami przedsięwzięcia są
Małgorzata Krysiak, dyrektor SP
nr 1 w Kowarach i Alicja Tyrawa,
jej zastępczyni. Pomysł zrodził się
podczas wizyty w zaprzyjaźnionej
szkole w Derndorf pod Berlinem.
Dowiedziały się wtedy, że część
grupy niemieckich uczniów z
tej placówki przyjedzie później,
bo ma zajęcia w uniwersytecie

dziecięcym w Berlinie. Panie
skontaktowały się z władzami
Kolegium Karkonoskiego, co
zaowocowało czterema takimi zajęciami na jeleniogórskiej uczelni
w ubiegłym roku i otwarciem
pierwszego w Polsce Uniwersytetu Dziecięcego.
W zajęciach uczestniczą dzieci, które wykazują szczególne

KOWARY Opał lepiej kupić legalnie

Sezon na gałęzie
Zima zaskoczyła wielu mieszkańców, którzy dopiero
teraz organizują opał. Leśnicy ostrzegają: za kradzież
drzewa grożą wysokie kary.
wane. Najdroższe jest drzewo
liściaste, bukowe, nadające się do
palenia w kominkach. Sprzedawane w kłodach kosztuje 100-114
zł za metr sześcienny, o połowę
tańsze jest drzewo iglaste. A jeszcze
o połowę tańsze od iglastego są tak
zwane gałęziaki (25-30 zł za m.
sześc.). Jak mówią leśnicy, ludzie
chętnie kupują gałęziaki. Nie są
drogie, można łatwo je wywieźć
np. ręcznymi wózkami, a i dają
dużo ciepła.
(JEN)

Fot. JEN

– W lesie nie ma drzewa, które
można zabrać bez zezwolenia
– apelują leśniczy z nadleśnictwa
„Śnieżka” w Kowarach. – Nawet gałęzie wywozi się z lasu po
otrzymaniu stosownego druku
od leśniczego. Brak dokumentu
grozi wysokim mandatem, do
kilku tysięcy złotych.
Nadleśniczy przyznają, że przed
laty kradzież drzewa zdarzała się
często, teraz sporadycznie. Opał
można kupić legalnie w każdym
leśnictwie. Ceny nie są wygóro-

Osoby przewożące drewno powinny mieć
dokument potwierdzający, gdzie zostało kupione

zdolności w różnych przedmiotach. W tym roku szkolnym młodych studentów czeka aż sześć
spotkań. Wezmą w nich udział
uczniowie szkoły podstawowej i
gimnazjum nr 1 oraz SP nr 3 w
Kowarach. Do akcji przyłączyło
się też gimnazjum przy Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych w
Jeleniej Górze.
Podczas uroczystego rozpoczęcia w gmachu biblioteki Kolegium
Karkonoskiego, najmłodsi studenci otrzymali indeksy, nakrycia
głowy i wysłuchali inauguracyjnego wykładu. Zwiedzili też

bibliotekę i czytelnię. – Zależy nam
przede wszystkim na wspieraniu
i rozwijaniu dziecięcych pasji
– mówi dyrektor szkoły. Zajęcia
na jeleniogórskiej uczelni będą
odbywały się popołudniami, a
zaliczenia wykładowcy wpiszą do
prawdziwych indeksów.
– Cieszę się bardzo, że mogę
uczestniczyć w takich zajęciach. To
duży zaszczyt. Możemy nauczyć się
wielu ciekawych rzeczy i poznać
nowych ludzi – cieszy się Kasia
Krzykała, uczennica kl. VIa, SP 1
w Kowarach. Jej kolega, Maciej
Pułka z VId, na wykłady uczęszczał

Od Biblii po ekologię
Podczas sześciu spotkań (wykłady i warsztaty), nastoletni studenci zapoznają
się z następującą tematyką: Ponadczasowość Biblii jako dzieła literackiego
(PWT Wrocław, o/Legnica), Niepełnosprawność oczami niepełnosprawnych
(Szkoła Specjalna w Jeleniej Górze), Matematyka w kontekście logicznego
myślenia (Akademia Ekonomiczna), Europa w regionie dolnośląskim (Kolegium
Karkonoskie), Ochrona przyrody a turystyka (Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej przy KP, Szklarska Poręba).
już w poprzednim roku. – Zajęcia
są bardzo ciekawe. Dzięki temu
mamy nie tylko okazję poszerzyć
swoją wiedzę, ale przekonać się,
jak wygląda studiowanie. Chcia-

łabym nauczyć się w tym roku jak
np. leczyć różne choroby, bo chcę
zostać optykiem, tak jak mój tato
– mówi Maciek.

(AGA)

KOWARY Polskie rodziny nie chcą mieszkać z romskimi w jednym bloku

Nie lubią Cyganów
Do Zakładu Eksploatacji Zasobów Komunalnych trafił
list podpisany przez 38 rodzin Polaków, w którym domagają się oni wyeksmitowania Romów. – Zachowują
się agresywnie wobec naszych dzieci – argumentują.
Sprawa dotyczy mieszkańców
bloków nr 13 i 15 przy ul. Waryńskiego. – Takiej sytuacji jeszcze nie
było – powiedziała dyrektor ZEZK
Anna Perłowska.
Urzędnicy są w szoku. Bronisław Such, który jest prezesem
Stowarzyszenia Romów twierdzi,
że nikt z polskich rodzin nie skarżył się na jego rodaków. Z kolei
podpisani pod wspomnianym listem twierdzą, że boją się oficjalnie
i pojedynczo skarżyć na Romów
oraz ich dzieci. – Mogą się przecież
zemścić, mogą nas nawet spalić
pewnego dnia. Kiedyś nie zwracaliśmy uwagi na to, że przez okna
leciały pampersy, śmieci z kubłów,
szmaty i całe kartony papierów.
Ale kiedy ostatnio nasze dzieci nie
mogą wyjść na podwórko, bo są
wulgarnie wyzywane i bite, nie
mogliśmy nie reagować i zaprotestowaliśmy – mówi mieszkanka
ul. Waryńskiego, która nie chce
ujawnić nazwiska.

Zło dobrego serca

Wiesława Kuchejda – kierowniczka referatu spraw obywatelskich i ewidencji działalności
gospodarczej, która zajmuje się z
urzędu Romami, jest zdziwiona
zarzutami. Twierdzi, że dzieci
romskie nie są agresywne. Takie samo zdanie ma o małych
Romach dyrektorka przedszkola
Mariola Tatowicz. – To są naprawdę grzeczne i w dodatku zdolne
dzieci. Otoczone odpowiednią
opieką znakomicie się rozwijają
– twierdzi szefowa tej placówki.
Jeden z mieszkańców mówi,
że wszystko zaczęło się od tego,
że urząd po prostu przedobrzył.
Miasto, korzystając z państwowych funduszów przeznaczonych dla społeczności romskiej,
wyremontowało im budynek
przy ul. Ogrodowej. Od dwóch lat
pozwala im się na odpracowanie
długów za nie płacone czynsze.
Dzieci Romów mogą chodzić za

darmo do szkół i przedszkoli.
Ludzie to widzą, także ci biednie,
równie biedni jak Romowie. – To
właśnie jest źródłem konfliktu
– powiedział mieszkaniec miasta
nad Jedlicą.
Miarka się przebrała na kolonii
Kowarzanie sądzą, że poszło
o darmowe kolonie, na które
wyjechali mali Romowie. To
właśnie tam większość z nich
zachowywała się poniżej krytyki.
Działo się tak, bo dzieci miały za
opiekunki niewiele starsze od
siebie koleżanki, które też zachowywały się nad wyraz swobodnie,
budząc zgorszenie wśród kadry
kolonii.
Dowiedzieli się o tym mieszkańcy Kowar i to dolało oliwy
do ognia. Złe wrażenia przywiezione z kolonii przez dzieci
polskie i romskie, przeniosły się

Fot. Janusz Cwen

Zdolni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
poszerzą swoją wiedzę uczestnicząc w wykładach w
ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Novum otwarto
wykładem inauguracyjnym w czwartek.

Wiesława Kuchejda
na podwórka kowarskich domów,
gdzie się bawią.
Rozwiązanie tej sprawy nie
będzie łatwe. – Musimy doprowadzić do spotkania zainteresowanych, wraz z burmistrzem
miasta Mirosławem Góreckim.
Na tym spotkaniu trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Takie
spotkanie odbędzie się jeszcze
w tym tygodniu – powiedziała
W. Kuchejda.

Janusz Cwen

Pomoc i zabawa
Według nieoficjalnych danych z 2004 roku, w Polsce jest ok. 55 tysięcy Romów.
Ok. pół tysiąca mieszka w Kowarach. Państwo i samorządy są zobowiązane do
udzielania im pomocy, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych.
Miasto nad Jedlicą, oprócz pomocy socjalnej, wyremontowało niedawno budynki
Romów. Co roku organizowany jest też festyn społeczności romskiej.
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Kto chciałby koniecznie przenieść się w XIX wiek, nie potrzebuje wehikułu czasu.
Wystarczy krótki spacer lub przejażdżka ulicą Nadbrzeżną. Jeżeli przed jej końcem
nie utoniemy w błocie, lub nie zerwiemy zawieszenia samochodu, wrażenia będą
niezapomniane. Najgorszy trakt w mieście jest gehenną mieszkańców i kartą przetargową radnych, którzy uzależniają poparcie budżetu od umieszczenia w jego planach
remontowych.

Płonne nadzieje

Fot. Agnieszka Gierus

Przy wjeździe do jeleniogórskiego trzeciego świata wśród kilku
samochodów stoi laweta pomocy
drogowej. Zapewne mogłaby nieść
wsparcie pojazdom, które utkną
w pobliskich rowach i dziurach,
które zieją niemal na całej długości traktu.
– Panie, w Czeczenii mają lepsze
ulice! – macha ręką zrezygnowany
Zbigniew Martysiewicz z ulicy
Nadbrzeżnej. – A najwięcej żalu to
mam do prezydentów Czernow i
Kusiaka, bo 12 lat rządzili i nic nie

zrobili. Teraz to jest człowiek inteligentny, ten Marek Obrębalski, ale
czasu jeszcze nie miał, aby się tym
zająć – dodaje z nadzieją.
W konfrontacji ze zdaniem
zastępcy prezydenta miasta Jerzego Łużniaka, nadzieja pana
Zbigniewa może okazać się płonna. – Będziemy starali się, żeby
powstał tam ciąg, ale nie mogę
powiedzieć, kiedy to nastąpi, bo
w mieście mamy inne priorytety
– zarzeka się J. Łużniak. – W budżecie miasta nie ma pieniędzy, a
w Jeleniej Górze mamy ogromne
zapotrzebowanie na remonty
dróg, a na ulicy Nadbrzeżnej
mieszka zaledwie kilka rodzin
– dodaje.

Mapa przyjmie wszystko

Mieszkańcy z ironią wspominają mapkę wydaną przed
ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi przez sztab wyborczy
rządzącego wówczas jeszcze szefa
miasta Józefa Kusiaka. Na planie
sukcesów jego kadencji zaznaczono ulicę Nadbrzeżną jako miejsce
zrealizowanej inwestycji drogowej
i wyremontowane.
Później się okazało, że doszło
do pomyłki, bo inwestycję na Nadbrzeżnej owszem – planowano od
lat, ale jej nigdy nie zrealizowano.
Zabrakło pieniędzy, a zakres robót
do wykonania znacznie przekraczał możliwości budżetu miasta.
Mapka, zamiast zachęcić elektorat
z Nadbrzeżnej, skutecznie go do
Józefa Kusiaka zniechęciła.
12 lat temu ulica Nadbrzeżna
wyglądała może nawet troszkę
lepiej niż dziś. Bo mijający czas
jeszcze bardziej niszczy i tak już
zniszczoną nawierzchnię jezdni.
A raczej bitą ziemię, pełną wyrw,
dziur i kałuż. Niektóre głębokie
po łydki. Kiedy leje cała ulica przemienia się w grząskie bagno.
Kiedy upał – każdy pojazd
pozostawia po sobie smugę brudnego i śmierdzącego kurzu. Zimą z
kolei jest lodowisko,
a jak sypnie śnie- Są inne priorytety w mieście
giem – Syberia. Bo

Fot. Konrad Przezdzięk

- mówi Jerzy Łużniak

Wjazd do jeleniogórskiego trzeciego świata

tu nikt nie odśnieży. Piaskarka
połamałaby urządzenia, a pług
mógłby mieć kłopot z wjazdem.
Nadbrzeżna, którą codziennie
ludzie idą do pracy i wracają do
domów, przypomina dukt czołgowy po zdetonowaniu ładunków
wybuchowych. Koleiny, które
powstały w błocie na skutek jazdy
ciężkiego sprzętu powodują, że
mniejsze samochody nie mogą
przejechać w ogóle.
A jeśli nawet, to ryzykują poważną awarią. – Poszły mi resory,
amortyzatory, a niedawno wahacze – Zbigniew Martysiewicz pokazuje na 20-letniego mercedesa.
– Gdyby mnie miasto od podatku
od nieruchomości zwolniło, to ten
kawałek sam bym sobie wybrukował za te pieniądze. Ale co to da?
– wzrusza ramionami.

Tu diabeł mówi:

dobranoc

Pieniądze w błoto

Jeszcze gorzej mają jednak ci,
którzy samochodów nie mają i
muszą pieszo dojść do przystanku
i do centrum.
– Codziennie brodzimy po
kostki w błocie – denerwuje się
Franciszek Olszewski. Ludzie mają
tu małe dzieci, które muszą dojść
do szkół. Jak te maluchy mają
pokonywać półmetrowe kałuże,
które rozciągają się na całej szerokości drogi?
– Tu pieniądze dosłownie w
błoto idą – oburza się Zbigniew
Martysewicz. – Kółko rolnicze
z Siedlęcina, które zajmuje się
robotami drogowymi, co jakiś
czas posypuje dziury szlaką i
żużlem. Za darmo tego nie robią,
ale to syzyfowa praca. Bo szlaka
trochę poleży i ją wypłucze deszcz.
Wyjeżdżą samochody – denerwuje
się mieszkaniec.

Pułapki po Celwiskozie

Pół biedy, kiedy wracają do
domu z zabłoconymi po kostkę
butami. Gorzej, jak w dziurę ktoś
wpadnie i krzywdę sobie zrobi.
A takich wilczych dołów nie
brakuje.
Pod Nadbrzeżną są nieczynne
kanały po dawnej Celwiskozie

Mieszkańcy złożyli petycję do urzędu miasta
poza k r y wa ne drewn ia ny m i
spróchniałymi podkładami kolejowymi. – Co jakiś czas pod
wpływem przejeżdżających samochodów te podkłady się łamią
– pokazuje pan Franciszek. – Zamiast wymienić ten materiał na
całej szerokości drogi czy zalać to

domu – opowiada jeden z mieszkańców traktu.
Po zmroku mieszkańcy boją
się wracać do własnych czterech
kątów. A okolica do najspokojniejszych nie należy. Kręcą się tu
różne typy, podejrzane bardzo.
Głównie złomiarze, którzy podą-

– Żaden nie ma zielonego pojęcia o tym, ponieważ nikt z
decydentów tu nigdy nie był
– mówi Mariusz Zyzało z ulicy
Nadbrzeżnej. – Gdyby przyszło
im dojeżdżać do pracy lub, co
gorsze, dochodzić tą drogą, byłaby ona wyremontowana w ciągu
najbliższych miesięcy – dopowiada. Ludzie żartują, że szkoda, iż
któryś z wyższych pracowników
magistratu nie zbudował sobie
w okolicy domu, bo Nadbrzeżna
byłaby wtedy wzorcową ulicą stolicy Karkonoszy. A tak jej remont z
roku na rok spada z budżetu i jest
odkładany na święte nigdy.
– Kiedyś przyjechała tu pani z
magistratu z wydziału ochrony
środowiska, aby wyznaczyć drzewa do ścinki. Była zniesmaczona i
skrzywiła się, kiedy w lakierkach
wdepnęła prosto w głębokie

– Chyba za Niemca tu lepiej było, bo przynajmniej samochodów mniej i droga prosta…
Teraz mieszkamy w skansenie,
tylko nikt za bilet nie płaci – mówią ludzie
betonem, wymieniają tylko złamaną kłodę. Fakt, że cała reszta
podłoża wisi na włosku nikogo
nie interesuje – dodaje.
Niedawno do jednej z tych
studzienek wpadł przodem wysłużony star. Stan tej drogi jest
zagrożeniem nie tylko dla samochodów, lecz również dla rowerzystów oraz pieszych.
Do tragedii omal już nie doszło.
Zbigniew Martysiewicz, kiedy raz
wracał po ciemku do domu, wpadł
do niezabezpieczonej i nieoznakowanej studzienki. Uszkodził sobie
nogę, coś stało się z kręgosłupem.
– Do dziś to odczuwam. Długo
na zwolnieniu byłem. Miasto
powinno mi odszkodowanie dać
– grozi palcem.
O największych niebezpieczeństwach na drodze mieszkańcy
ostrzegają się wkładając w dziurę
wystający kij. Jeśliby go nie było
niejeden kierowca utknąłby w
niej na dobre.

żają do punktu skupu żelastwa.
Że jest tu niebezpiecznie, przekonała się na własnej skórze Alicja
Watras. – Wracałam ze studiów po
zmroku. W pewnym momencie
zauważyłam, że ktoś mnie śledzi
– opowiada kobieta.
Zawsze po nią wychodził mąż,
ale wtedy zaspał. Mężczyzna,
który kroczył za panią Alicją,
w pewnym momencie zaszedł
mieszkance drogę.
– Byłam przerażona. Nie wiem,
jak to się stało, ale przeskoczyłam
z książkami przez rów i upadłam
tak mocno, że usłyszał mnie jeden
z sąsiadów. Na szczęście przybiegł
i pomógł mi, bo nie wiem, czym by
się to skończyło. Minęło dwadzieścia lat, i w dalszym ciągu nie ma tu
oświetlenia. A ja jestem tą jedną z
nielicznych, którzy mają odwagę
chodzić Nadbrzeżną po zmroku
– dodaje śmiało.

Noc polarna

– Może pan prezydent przyjedzie tutaj służbową limuzyną
i zobaczy, jak się mieszka na
Nadbrzeżnej? – zapraszają mieszkańcy. – Nie ma w tym złośliwości,
bo może rzeczywiście nie wie, co
się na Nadbrzeżnej dzieje? Mało
który z urzędników tu się zapuszcza – dodają.

Na ulicy Nadbrzeżnej nie ma
również oświetlenia. – Nie trzeba
do Szwecji jechać, za koło polarne, aby przeżyć najciemniejsze i
najdłuższe noce w roku – żartują
zgryźliwie ludzie. – W grudniu
ciemno jak… nie powiem, gdzie,
jest już o godz. 16, kiedy niektórzy
dopiero zabierają się z pracy do

Zaproszenie
dla prezydenta

Fot. Konrad Przezdzięk

To, co dla przyjezdnych jest kuriozum (że taka dzielnica może w
ogóle istnieć w byłym wojewódzkim mieście, aspirującym do rangi
turystycznej stolicy regionu), dla
ludzi – którzy tam mieszkają – jest
przytłaczającą codziennością.
Dziewiętnastowieczna rzeczywistość to nie tylko bite drogi
zamiast brukowanych, lecz także
brak oświetlenia i gazu. A i nawet
w XIX wieku lepiej bywało, bo w
Jeleniej Górze na głównych ulicach
gaz był prawie wszędzie i wyłożone kostką drogi – również.

Fot. Angelika Grzywacz
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Jest źle,
będzie gorzej
ale według innych urzędników
droga jest w porządku – dodaje
ironicznie.

Fot. Agnieszka Gierus

błotsko. Powiedziała, że gdyby
wiedziała, jak ta ulica wygląda,
to w życiu by tu nie przyjechała
– wspomina pan Mariusz. – No,

Z. Czernow

J. Kusiak

Mam żal do Zofii Czernow i Józefa Kusiaka
- mówi Zbigniew Martysiewicz

Powrót do domu Nadbrzeżną to często droga przez mękę
Powalczą o swoje

A le jeleniogórzanie z Nadbrzeżnej już dość mają wiecznych obietnic i mapek z zaznaczony m remontem, którego
n igdy n ie przeprowa d zono.

Fot. Konrad Przezdzięk

Tak twierdzą drogowcy z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
– Jeśli nic na tej drodze nie jest
zrobione to znaczy, że MZDiM
śpi, więc ich obudzę dzwoniąc
tam za moment i prosząc, żeby
ktoś Nadbrzeżną się zainteresował, ale z tego co wiem co
jakiś czas prowadzone są tam
prace – powiedział w rozmowie
z nami Jerzy Łużniak.
Na czym polega praca jeleniogórskich speców od dróg na
Nadbrzeżnej? Mieszkańcy traktu nie mają wątpliwości. – To
przejechanie spychem i ściągnięcie kolejnej warstwy drogi i
wyrzucanie kolejnej porcji błota
na podwórka mieszkańców.
To, co tej pory robi się każdej
wiosny, nie ma najmniejszego
sensu, może tylko pogorszyć
sprawę – mówi Mariusz Zyzało.
– Obniża się drogę o kolejny
poziom. Przez to za jakiś czas
podejdzie nam woda z rzeki i
będziemy chodzić, nie po kostki, ale po kolana w błocie. Poza
tym nie przynosi to żadnego
efektu, bo nawierzchni się w
ten sposób nie utwardza, ale
zmiękcza. Kilka samochodów
przejedzie i jest jeszcze gorzej
niż było – podkreśla nasz rozmówca.

Mieszkańcy
Nadbrzeżnej widząc w oddali
kominy Celwiskozy i zrujnowane
przedmieście, obserwują nadciągające nad ten trakt
ciemne chmur y.
Bo zmian na lepsze
nic nie zapowiada.
Nową nawierzchnię będzie miała
Spółdzielcza. Tam
szykują się spore inwestycje i
droga musi być gładka jak stół,
aby nie spłoszyć ludzi ze sporymi
pieniędzmi. Ale o Nadbrzeżnej
nikt nie pamięta.
– W naszym działaniu musi
obowiązywać jakaś kolejność.
Z radą miejską spróbujemy coś
ustalić w sprawie tej ulicy, ale
realizacja z pewnością nie nastąpi w najbliższym czasie. To
nie jest jedyne miejsce w Jeleniej
Górze, które nie ma dobrej drogi
czy oświetlenia – Jerzy Łużniak
sprowadza na ziemię mieszkańców Nadbrzeżnej, którzy marzą
o asfaltowej nawierzchni swojej
ulicy.
Kolejny argument, że sam
asfalt nie wystarczy. – W takim
przypadku ulicę trzeba robić od
podstaw. Od zera. Położyć nowe
rury, sieci energetyczne i gazowe
i dopiero wtedy zabrać się za
kładzenie nawierzchni – mówi
nam Franciszek Mitera, specjalista z jednej firm drogowych.
Przy Nadbrzeżnej to około kilku
miesięcy roboty, jak nie więcej,
bo rzeczywiście czas zatrzymał
się tu w XIX wieku.
Świateł ko w t unelu to latarnie. Marna pociecha, lecz
lepsza taka niż żadna. Może za
dwa, trzy lata sprawne lampy
rozjaśnią zorzą polarne noce,
do których mieszkańcy są od lat
przyzwyczajeni.

oczekują cudownego rozwiązania sprawy w ciągu tygodnia.
– Chcemy, żeby coś w końcu
zaczęło się tu dziać, żeby zamontowano nam tu oświetlenie
zanim ktoś zostanie zabity. My
też jesteśmy ludźmi i
też płacimy podatki,
a czujemy się jak osoby drugiej kategorii,
co w mieście, które
niedawno otrzymało
miano „przyjaznego
mieszkańcom” jest
chyba niedopuszczalne i mam nadzieję, że
nie tylko teoretycznie
– dopowiadają.

Poniemieckie ślady widoczne są
na niektórych budynkach
– Chyba za Hitlera tu lepiej było,
bo przynajmniej samochodów
mniej i droga prosta. A potem
czy za Gomułki, czy za Gierka,
Jaruzelskiego, Wałęsy, Kwaśniewskiego i teraz Kaczyńskiego
coraz gorzej. Nic się nie zmienia.
Mieszkamy w skansenie – denerwuje się jeden z mężczyzn.
Do urzędu miasta ma wpłynąć
petycja podpisana przez mieszkańców z ulicy Nadbrzeżnej, w
której żądają oni jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, kiedy
zacznie się remont ich ulicy.
Pismo wraz z dokumentacją
zdjęciową zostanie przekazane
na ręce prezydenta Marka Obrębalskiego. Jak zapowiadają
mieszkańcy kolejne pisma wpłyną również do rady miasta oraz
posła Marcina Zawiły i radnego
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego
Pokoja.
Mieszkańcy są zdecydowani
i nie odpuszczą. – Jeśli takie
działania w dalszym ciągu nie
przyniosą skutku i na naszej
ulicy nic nie będzie się działo podejmiemy kolejne kroki
– zapowiada Mariusz Zyzało.
– Zaprosimy na Nadbrzeżną
telewizję z Warszawy. Może w
momencie, kiedy owoce swojej
pracy, a raczej jej braku, władze
miasta zobaczą razem z całą
Polską na ekranie, to zmobilizują się do myślenia i działania
– grzmi mieszkaniec.
Lud zie z Na dbrzeżnej n ie

Radni
z mieszkańcami?

W sprawę zaangażowali się także
rajcy Prawa i Sprawiedliwości z
symbolicznym nawiązaniem do
ideałów Sierpnia 1980.
– W ramach projektu przyszłorocznego budżetu miasta
złożyliśmy w sumie dwadzieścia
jeden postulatów – mówi Krzysztof Mróz, radny PiS.

Jednym z żądań jest, między innymi, remont ulicy Nadbrzeżnej. – Jeśli prezydent nie
uwzględni ich, nie poprzemy
budżetu – grozi K. Mróz.
Groźby mało realne do spełnienia, bo PiS ma za małą siłę
przebicia, aby tak sprawę przeforsować. Zapewne będzie namawiało inne ugrupowania do
poparcia ludzi z Nadbrzeżnej.
O ile z Lewicą i Demokratami
– przynajmniej w tym względzie
możliwe jest wspólne stano wisko (ze Wspólnym Miastem
także), o tyle z rządzącą miastem
PO może być różnie.
Platforma Obywatelska może
mieć kłopot. Szef komisji w rozwoju w radzie miejskiej, Wiesław
Tomera, znajdzie się między
młotem a kowadłem: z jednej
strony chce piękniejszej Jeleniej
Góry, ale musi też trzymać linię
partyjnych kolegów. A perspektywa remontu Nadbrzeżnej od
tej linii biegnie prostą równoległą. Zbieżności nie widać.

Angelika Grzywacz
Konrad Przezdzięk

Historia uliczna

Fot. Konrad Przezdzięk

Spychologia stosowana
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Fot. Konrad Przezdzięk

REPORTA¯

Nadbrzeżna została wytyczona oficjalnie w XIX wieku, kiedy
pojawiły się tam pierwsze zabudowania. Najpewniej dukt istniał
już wcześniej i stanowił polną
drogę wzdłuż brzegu Kamiennej w stronę Cieplic. Najpierw
nazywała się Cunnerdosrferweg

(Droga na Kunice – dawne przedmieście Jeleniej Góry). W 1945
roku na krótko nazwano tę ulicę
Obywatelską, aby po paru miesiącach dać jej obowiązujące do dziś
miano Nadbrzeżnej. Nazwa nie
zmieniła się, podobnie jak stan
ulicy do XXI wieku.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OBYCZAJE / KULTURA

Na saksofonie zagrał Maciej Obara z Jeleniej Góry
Impreza jazzowa ma szansę na stanie się nieznaną
jeszcze, choć już zauważalną, wizytówką Jeleniej Góry.
Stolica Karkonoszy niegdyś podziwiana za realizowany
z wielką pompą festiwal teatrów ulicznych, po jego marginalizacji cierpi na brak sztandarowej fety, która do
miasta przyciągnęłaby rozgłos, gwiazdy i pieniądze.
Na pomysł stworzenia festiwalu
wpadł Tadeusz „Errol” Koniński, szef
Stowarzyszenia Promocji Kultury
XXI wieku. Ten nestor polskiego
jazzu brał udział w pierwszych,
legendarnych festiwalach jazzowych
w Sopocie w latach: 1956 i 1957.
Tam poznał i zna do tej pory,

Henryk Przybylak

Fot. Krzysztof Kowalski

Skromne początki

Fot. Krzysztof Kowalski

Fot. Janusz Cwen

Zakończony na początku listopada Międzynarodowy Krokus
Jazz Festiwal stał się znaczącym w
mieście wydarzeniem kulturalnym.
Świadczy o tym pełna widownia
w sali widowiskowej JCK podczas
koncertów gwiazd oraz liczny udział
widzów w czasie przeglądów konkursowych tej imprezy.
Od trzech lat do rana grają muzycy podczas jam session na
małej scenie w kawiarni na
parterze, dawnym klubie
Kwadrat, kiedyś kuźni kultury jeleniogórskiej. Oby ta
impreza nie podzieliła losu
innych dobrych pomysłów
na podobne wydarzenia
kulturalne w stolicy
Karkonoszy.

wszystkich wybitnych jazzmanów
krajowych. Między innymi Zbigniewa Namysłowskiego, Michała
Urbaniaka i Urszulę Dudziak. Dlatego na pierwszy MKJF w Cieplicach
w 2000 roku mógł zaprosić sławy
krajowego jazzu, które przyjechały
z sympatii dla „Errola” i nie pytały
o honoraria.
Na szczęście potem władze miasta
i sponsorzy dostrzegli, że tę imprezę

Zbigniew
Namysłowski

Wsparli jazz
Festiwal odbył się pod patronatem
prezydenta Marka Obrębalskiego oraz
sponsorów: Urząd Marszałkowski,
Stoart, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, hotel „Las”, Simet S.A., Empik,
Art. Service, Unipap Strzegom, Druk
Cyfrowy esy floresy i Krycha BUS.

należy popierać i obecnie jest to już
wydarzenie muzyczne o wzrastającej
randze wpisane na stałe do kalendarza imprez naszego grodu.

Biletowy rekord

Tegoroczna, szósta już edycja
kosztowała 102 tys. zł, w tym
prolog Hirama Bullocka – 5 tysięcy
złotych.
De facto nie skończyła się jeszcze,
bo miłośników jazzu czeka festiwalowy epilog: 25 listopada zagra Scott
Henderson. Jego występ będzie
kosztował tyle samo, co koncert
gwiazdy prologu.
W tym roku nie było łatwo, bo
skończył się unijny program INTERREG 3A, z którego organizatorzy we
wcześniejszych latach otrzymywali
60 proc. na wydatki związane z tą
imprezą. Pomocną dłoń wyciągnęły
władze miasta.
Dzięki temu zaserwowano
widzom muzyków z najwyższej
półki światowej i krajowej, którzy
zainkasowali w sumie honoraria
w wysokości 40 tys. zł, ale dzięki
temu z biletów wpłynęło ponad 20
tys. zł i jest to rekord finansowy tej
imprezy.
– Coraz lepiej rozwija się współpraca JCK z Centrum Kultury w
Bautzen – mówi Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego
Centrum Kultury, organizatora
krokusowego festiwalu. W tym
roku tuż po festiwalu wystąpili
w tamtejszym Teatrze Ludowym
w miniony poniedziałek na koncercie laureaci nagród i Kwintet
Zbigniewa Namysłowskiego. – Szef
zaprzyjaźnionej placówki Andreas
Hennig zapewnił, że tak będzie
również w następnych latach – zapowiada Jarosław Gromadzki.

Nie chcieli country

To nie pierwsza zmarnowana
szansa na dobrą imprezę dla miasta.
Na początku lat 80 ubiegłego wieku
częstym gościem w Jeleniej Górze był
Korneliusz Pacuda, dziennikarz muzyczny radiowej „Trójki”. Jest znawcą
i fanem muzyki country.
Zaproponował ówczesnym włodarzom naszego grodu wprowadzenie
do kalendarza imprez kulturalnych
festiwalu tej muzyki i nawet taki się
odbył i jest zaliczany jako pierwszy
Picnic Country.
Muzycy grali amerykańskie rytmy
głównie w salach, na przykład w
hali sportowej przy ul. Złotniczej i w
małych miejscowościach – choćby
w Borowicach.
Trochę ten pomysł wystraszył
towarzyszy z Czerwonej Kotliny,
którzy bali się popierania jakiejś
amerykańskiej kultury i to w stanie
wojennym. Za to Pacudę z otwartymi
ramionami przyjęto w Mrągowie.
To ono, a nie Jelenia Góra, stało się
stolicą polskiego country, a impreza
ma na koncie 26 edycji.

Wiosna nie dała rady

Imprezie nie dorównała w żaden
sposób Wiosna Cieplicka i inne
imprezy muzyczne organizowane
w Jeleniej Górze.
– Mam nadzieję, że przynajmniej
festiwal jazzowy nie polegnie.
A może będą jeszcze w naszym
mieście inne, porywające imprezy?
– zastanawia się Henryk Przybylak,
który interesuje się jazzem od 30 lat i
uczestniczył we wszystkich ważnych
wydarzeniach tej muzyki w kraju.
– Do tego potrzebni są ludzie z
wyobraźnią i nieustępliwi w walce o
realizację swoich wizji i marzeń tacy
jak T. Kosiński i A. Obidniak. Bez nich
świat byłby nudny, szczególnie w
Jeleniej Górze – dodał. Szkoda tylko,
że im pokolenia młodsze, tym mniej
takich entuzjastów.
Janusz Cwen

Grają i emigrują
W naszym mieście działają dwa zespoły jazzowe: Grupa Swingująca pod kierownictwem Janisława Hillera oraz Karkonoscy Stompersi pod wodzą Henryka Citkowa
złożone z doświadczonych muzyków, dla których jazz jest radosną zabawą. Młodzi,
szukający sławy w tej muzyce, emigrują z naszego miasta, jak choćby Maciej
Obara, Maciej Napiórkowski i Mariusz Lesicki. Szukają dobrych szkół, których w
stolicy Karkonoszy brak.
Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Krzysztof Kowalski

Nadzieja
w jazzie

MFTU też miał świetny start i
rozwój. Pomysłem zaraziła Francuzów była dyrektorka Teatru
im. C. K. Norwida, która w 1982
przebywała w Paryżu i trafiła na
występy ulicznych aktorów. Od
dawna marzyły się jej podobne w
Jeleniej Górze.
A. Obidniak zna francuski.
– Przyjedźcie do naszego biednego
i zniewolonego kraju (był stan
wojenny) i dajcie ludziom godziwą
rozrywkę – namawiała artystów,
którzy koczowali w namiotach. No
i stało się.
Dzięki tym namowom do przewrotu ustrojowego, i jeszcze nieco
później, gościliśmy w Jeleniej Górze
najznakomitsze teatry uliczne z
całego niemal świata, które przyjeżdżały do dziwnego dla nich kraju
jak na urlopowe wycieczki.
Nie targowali się o honoraria.
Występowali za nocleg i wyżywienie. To było w tym czasie prawdziwe artystyczne święto trwające
w stolicy Karkonoszy niemal cały
miesiąc. Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych stał się sławny
nie tylko w kraju. Zazdrościły nam
tego inne, dużo większe miasta.
Jednak pod koniec ubiegłego wieku, kiedy o naszym życiu, również
artystycznym, decydują pieniądze,
festiwal dostał w kość. Zabrakło
takiego wsparcia ze strony miasta
i sponsorów, jakie otrzymał festiwal
jazzowy. Impreza wprawdzie nie
padła, ale obecne jej wydania do
pięt nie dorastają dawnym świętom
teatru w Jeleniej Górze.
Teraz pomysł A. Obidniak realizuje się w pełni we wschodniej
części Poznania nad Jeziorem Maltańskim, oraz w innych miastach.
Podobne festiwale odbywają się we
wszystkich większych miastach
kraju i są o wiele efektowniejsze
niż u nas.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wzór
nie do naśladowania

Mainstreet Quartet wygrał 5 tysięcy złotych

Entuzjaści kultury modlą się,
aby jazzowe święto nie podzieliło losu Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Ulicznych.
Może trudno obydwie imprezy
zestawiać w równym rzędzie, ale
przecież zarówno sztuka ulicy,
jak i jazz, zwłaszcza tradycyjny
– są tworzone w zamyśle dla
masowego odbiorcy.

Teatry uliczne zachowały żywiołowość, ale straciły na
randze: na zdjęciach festiwal z roku 1991 i tegoroczny
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RADIO "TEXT" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

100.000 zł

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

Nie
zapomnij

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?

dać ogłoszenia

tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!
job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783

Da
SKI

SKI
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ow

e

Licea i szkoły
policealne dla dorosłych
Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU
Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl

z tym ogłoszeniem
do 24.11.2007
BEZ WPISOWEGO

(tejo)
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Gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego jest symbolem osiedla przy ulicy Kochanowskiego (Hauptmannstrasse) i przyległych traktach. Sam budynek to tylko część założenia
urbanistycznego z początku XX wieku. Wtedy powstały też pobliskie secesyjne kamienice. Nie zbudowano już zaprojektowanego kościoła (miał znajdować się na placu przed budynkiem dawnej Realschule),
bo Niemcy nie zrealizowali całego projektu. W czasach PRL w dwóch gmachach przy ul. Kochanowskiego mieściła się siedziba władz lokalnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po 1990 roku
urząd rejonowy i bank, dziś – zamiast banku, jest budynek Akademii Ekonomicznej, a urząd zastąpiło starostwo. Zabudowano także zachodnią ścianę ulicy, na której za niemieckich czasów rozciągały
się wystrzyżone trawniki (małe zdjęcie).

„Żerom” na drugim planie

Fot. Marek Tkacz, Archiwum
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Fot. Angelika Grzywacz

PLEBISCYT

Plebiscyt Jelonki: Przedszkole na piątkę
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Trwa cykl naszego tygodnika,
w którym krótko prezentujemy
jelen iogórsk ie przedszkola .
Wy, Czytelnicy, macie szansę
na wyróżnienie tej placówki, o
której sądzicie, że zasługuje na
piątkę. Co tydzień w Jelonce będziemy przedstawiali zbiorowe
zdjęcie przedszkolaków i krótką charakterystykę placówki.
Dołączymy także kupon plebiscytowy, który po wypełnieniu
będzie można dostarczyć do
naszej redakcji (ul. Klonowica
9, 58 500 Jelenia Góra). Wkrótce będzie możliwość oddania
głosu w internecie na łamach
portalu www.jelonka.com. Dla
z w ycięsk iego przedszkola i
Czytelników przygotowujemy
atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy
do zabawy.
Kupon

Przedszkole na piątkę to:
........................................
Imię i nazwisko:
………………………………………..
Adres: …………………………………
Kontakt tel.: …………………………

Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Parasol” mieści się w
urokliwym miejscu Cieplic przy
ulicy Fabrycznej blisko Parku Zdrojowego. Rocznie do przedszkola
uczęszcza około sto maluchów.
Placówkę, w której panuje wyjątkowo rodzinna i ciepła atmosfera,

PRACA

prowadzi Dorota Czekaj.
Panie, które w przedszkolu
pracują, starają się zaszczepić w
najmłodszych chęć do działania i
radzenia sobie w różnych dziedzinach życia.
Prowadzone są tu liczne zajęcia
dodatkowe. Wszystkie są bardzo

PRACA

ciekawe, ale warto szczególnie
wyróżnić zajęcia plastyczne i
artystyczne (m.in. lepienie z
gliny, przedstawienia teatralne),
w których przedszkolaki odnoszą
coraz liczniejsze sukcesy.
Opiekunowie są bardzo otwarci na pomysły i sugestie rodziców.

Dzieci regularnie wychodzą na
wycieczki do jaskini solnej, pobliskiego parku, a także zwiedzają
ciekawe zakątki całej Polski.
By udowodnić czytelnikom, że
warto głosować na ich przedszkole najmłodsi wraz z opiekunkami
Agnieszką Kaszubską i Zuzanną

Bukałą, przebrali się za Elfy, by
udowodnić wszystkim, że to
właśnie ich przedszkole jest najbardziej bajkowym miejscem na
świecie, do którego przychodzi się
z prawdziwą przyjemnością.

(Angela)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com
(zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr 133, Poz. 883).
Podpis: …………………………………

PRACA

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Koordynator Rynków Zachodnich
Wymagania:
- doświadczenie w handlu;
- wykształcenie wyższe kierunkowe;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- mile widziana znajomość języka niemieckiego;
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność

JA
C
O

M
O
PR

Księgowa
Wymagania:
- praca w księgowości w firmie
produkcyjnej
- obsługa komputera (EXCEL)
- znajomość prawa podatkowego
i bilansowego
- mile widziana znajomość specjalnych stref ekonomicznych
Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A.,
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Co można leczyć za pomocą niskich temperatur
				
Jakie efekty daje krioterapia?
NZOZ Centrum Osteocyt

Centrum Krioterapii
ul. Lwówecka 18 budynek 2
(Kolegium Karkonoskie)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 / 64 90 680

•
•
•
•
•
•

choroby reumatyczne
osteoporoza
choroby neurologiczne
choroby ortopedyczne
odnowa biologiczna
stany zmęcznia fizycznego
i psychicznego
• celulitis
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Fot. Agnieszka Gierus

POCZTÓWKA
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Trzeci wymiar Jelonki

Rezydencja Fedora Rimanna, miejskiego lekarza, tonie w cieniu drzew, które służą ochłodą zmęczonym spacerowiczom kroczącym Promenadą, jeleniogórskimi plantami
wytyczonymi na linii przebiegu fosy miejskiej. Z oddali na zakupy zaprasza dom towarowy Thiemanna. Usługi oferuje wróżka, która ma gabinet na piętrze okazałego gmachu.
Ciekawe, czy nobliwa pani wywróżyła, że za kilkadziesiąt lat znikną drzewa, wycięte w pień lub zeschnięte, a całą ulicę opanują banki? Po 1945 roku zapewne nie zniosłaby
hałasów dobiegających z restauracji Stylowa, w której miejscu dziś jest, między innymi, salon z telefonami komórkowymi. Po dawnej Promenadzie na współczesnej Bankowej
został tylko cień urokliwej przeszłości ze zgrzytami dziejów, bo przecież i tej ulicy patronował także Adolf Hitler.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Będą surowe kary dla pseudokibiców

Kolegium rozbite
To był pogrom. Podopieczne trenera Eugeniusza Sroki
przegrały z Wisłą Kraków na wyjeździe aż 29:81.

Pozosta³e wyniki:
Duda Leszno – Cukierki Odra Leszno
AZS Poznań – SMS Łomianki

84:51
93:32

Na w yróżnienie zasługuje
też Agnieszka Balsam, która
oprócz 7 punktów, zanotowała też 8 zbiórek.
Wisła Kraków – AZS Kolegium Karkonoskie 81:29
(20:7, 20:11, 22:6, 19:5)
AZS KK: Mał a s z e w s k a 12 ,
Balsam 7, Kret
6, Dłutowska 2,
Wó j c i k 2 , A n drzejczak, Sojka,
Arodź.

(ŁUK)
Fot. Dariusz Gudowski

Obie drużyny dzieli przepaść finansowa, kadrowa,
organizacyjna. Dlatego już
przed rozpoczęciem gry wiadomo było, kto wygra. Każdy
inny wynik niż bardzo wysoka wygrana koszykarek spod
Wawelu nie wchodził w grę.
Rzeź niewiniątek trwała
od pierwszej do ostatniej
minuty spotkania. Już
po 4 minutach krako wianki prowadziły 11:0
i mimo licznych zmian
w składzie drużyny, stale
powiększały swoją przewagę.
Wisła kapitalnie
grała w
obronie,
sk upi a jąc się
głównie
na zneutralizowaniu Natalii Małaszewskiej.
Już po 20 min. krakowianki prowadziły 40:18. Po
zmianie stron mistrzynie
Polski pozwoliły akademiczkom na zdobycie
zaledwie 11 punktów.
W na szej dr u ż y n ie
najskuteczniejszą zawodniczką była już
tradycyjnie Małaszewska, która tym
zdobyła 12 oczek.

Sama Natalia
Małaszewska to za
mało, by myśleć
chociaż o godnej
przegranej z Wisłą
Kraków
Tabela
1. Wisła Kraków		
2. ROW Rybnik		
3. Duda Leszno		
4. Lotos Gdynia		
5. AZS Poznań		
6. CCC Polkowice
7. MUKS Poznań
8. AZS Gorzów 		
9. Cukierki Brzeg
10. ŁKS Łódź		
11. Energa Toruń
12. SMS Łomianki
13.KK Jelenia Góra

8
7
8
6
8
6
7
6
7
6
6
6
5

16
13
13
12
12
10
10
9
9
8
6
6
5

651:416
498:444
502:482
467:328
554:485
455:395
523:519
378:395
426:485
341:367
395:485
305:544
255:407

MOIM ZDANIEM
Redakcja sportowa Jelonki.com ten wynik dedykuje władzom
miasta, które nie dostrzegają problemów klubu. Kolegium nie
dostało ani złotówki z puli na szkolenie młodzieży, rozdzielanej
w październiku. Mądrzy urzędnicy w ubiegłym tygodniu uznali,
że Jelenią Górę lepiej od KK będzie promować klub MKS Karkonosze, który gra w
niższej lidze (przy całym szacunku dla tego sympatycznego klubu). A pewnie!
Lepiej, żeby flagi Jeleniej Góry powiewały w Siechnicach, niż Krakowie, Gdyni,
Poznaniu czy Toruniu. Urzędnicy łaskawie rzucą klubowi z wolnej stopy 70
tysięcy złotych. W połowie sezonu, kiedy już kilka ważnych spotkań Kolegium
przegrało, kiedy drużyna jest zdruzgotana psychicznie.
Kolegium w sobotę przegrało 29:81. Pamiętajmy, dzięki komu.
Robert Zapora
KALENDARIUM
PONIEDZIAŁEK 19 XI
– futsal, 1. kolejka I ligi MOS, od godz. 18.40, hala przy ul. Złotniczej
SOBOTA 24 XI
– koszykówka, I liga kobiet, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - Olimpia Poznań,
godz. 12, hala przy SP nr 10 przy ul. Morcinka
– koszykówka, II liga mężczyzn, Sudety Jelenia Góra - MKKS Zabrze, godz. 15,
hala przy ul. Sudeckiej
– koszykówka, ekstraklasa kobiet, AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra – AZS
Poznań, godz. 19, hala przy ul. Sudeckiej
NIEDZIELA 25 XI
– piłka nożna, halowy turniej młodzików, godz. 10 - 14, hala przy ul. Złotniczej
– koszykówka, liga młodziczek, MKS MOS Karkonosze – WKK Wrocław, godz.
11, hala przy SP nr 10 przy ul. Morcinka
(ŁUK)

Tropią chuliganów
Pseudokibicom, którzy w
przerwie meczu Karkonoszy z Górnikiem Wałbrzych wybiegli na boisko,
grożą surowe kary. - Ustalamy ich dane osobowe,
wkrótce przedstawimy im
zarzuty – mówi Edyta Bagrowska, oficer prasowy
jeleniogórskiej policji.
– Ich zachowanie było bezmyślne,
mogło doprowadzić do sporej bijatyki, tragicznej w skutkach – mówi
Edyta Bagrowska.
Policja ma zdjęcia tych, którzy
w przerwie meczu przeskoczyli
barierkę i ruszyli w kierunku sektora
z kibicami Górnika. Funkcjonariusze
próbują rozpoznać uczestników
zajścia. - Ustalenie ich danych osobowych jest kwestią czasu – mówi
Bagrowska.
Sprawcom grożą surowe kary.
Dorośli muszą się liczyć z grzywną
nie mniejszą niż tysiąc złotych oraz
zakazem wstępu na stadiony od 2
do 6 lat. Złamanie takiego zakazu w
przyszłości może skutkować karą do
3 lat więzienia.
Młodzi sprawcy zajścia będą
natomiast odpowiadać przed sądem
dla nieletnich. Grozi im dozór kuratora lub przeniesienie do placówki
wychowawczej.
Na mecz Karkonosze Jelenia Góra
– Górnik Wałbrzych, mimo fatalnej

Szalikowcy KS Karkonosze Jelenia Góra
pogody, przyszło rekordowo sporo
widzów, jak na IV ligę. Na trybunach
było ok. 1,5 tysiąca osób, w tym ok.
300 szalikowców Karkonoszy i ok.
200 Górnika.
Władze Karkonoszy pod względem organizacyjnym stanęły
na wysokości zadania. Porządku pilnowała wynajęta firma
ochroniarska, nieletni wchodzili
pod opieką dorosłych, ich nazwiska były spisywane. Ochroniarze

nagrywali cyfrową kamerą, co
dzieje się przed wejściem. Kibice
gości na stadion dostali się innym
wejściem. Umieszczono ich w tzw.
klatce, czyli sektorze ogrodzonym
wysokim płotem. Na mecz ściągnięto też zastępy policji, w obawie
przed bójką. To właśnie dzięki
policji, do „zadymy” nie doszło.
W przerwie meczu pseudokibice
gospodarzy wybiegli na boisko i
ruszyli w kierunku kibiców przy-

jezdnych. Na widok uzbrojonych
funkcjonrariuszy zawrócili.
Całe szczęście, bo gdyby do zadymy doszło, ucierpieliby ludzie. Klubowi natomiast groziłyby poważne
konsekwencje, m.in. zamknięcie
stadionu dla publiczności na jakiś
czas.
Sam mecz, jak pamiętamy, nie był
dobrym widowiskiem. Karkonosze
po bezbarwnej grze przegrały 0:2.

(OLE)

STRZEGOM Efektowna wygrana Karkonoszy na koniec rundy

Durlak się rozstrzelał
Udanie zakończyli rundę jesienną piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra. W 19. kolejce rozgrywek rozgromili
na wyjeździe AKS Strzegom 6:0 (1:0). Mateusz Durlak
zdobył w tym meczu 5 goli.
AKS kończył mecz w ósemkę.
Gospodarze nie potrafili trzymać nerwów na wodzy i za
krytykowanie orzeczeń sędziego
i faule, aż trzech z nich obejrzało
czerwoną kartkę i musiało udać
się do szatni.
Pierwsze minuty gry były wyrównane z lekkim wskazaniem
na Karkonosze. Później nieznaczną przewagę osiągnął AKS, jednak
nic z niej nie wynikało. W 44 min.
doszło do sytuacji, która – jak się
okazało – zaważyła na losach
meczu. Na indywidualny rajd
zdecydował się Łukasz Kowalski
i zdaniem sędziego był faulowany
w polu karnym. Sytuacja nie była
jednoznaczna, ale arbiter podyktował jedenastkę, którą na gola
zamienił Mateusz Durlak.
Po zmianie stron przewagę
osiągnęli jeleniogórzanie. W 50
min. Kowalski znów padł w polu
karnym, ale tym razem nie było
wątpliwości, że był faulowany.
Jedenastkę ponownie wykorzystał Durlak. Już po wykonaniu
rzutu karnego, za kwestionowanie decyzji arbitra, czerwony kartonik zobaczył gracz gospodarzy
Rafał Borowiec. 4 minuty później

Fot. Dariusz Gudowski

JELENIA GÓRA Porażka w mistrzyniami Polski

Fot. Archiwum
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Mateusz Durlak do tej pory
nie błyszczał. W ostatniej kolejce
wreszcie pokazał, na co go stać

w polu karnym gospodarzy był z
kolei faulowany Maciej Suchanecki i po raz trzeci sędzia podyktował karnego. Jego skutecznym
wykonawcą był po raz trzeci Durlak. A czerwoną kartkę otrzymał
faulujący, czyli Michał Sudoł.
W 58 min. piłka po strzale
Marcina Krupy zatrzymała się
tuż przed linią bramkową na
grząskim boisku, jednak do siatki
Karkonosze: Małecki - Bijan,
wbił ją z bliska niezawodny w tym
meczu Durlak. W 62 min. kolejny Wawrzyniak, Siatrak, Suchanegracz gospodarzy, Marcin Wójcik, cki, Walczak (Zagrodnik 46 min.),
za kwestionowanie orzeczeń Kurzelewski, Kuźniewski (Wajda
sędziego, obejrzał czerwoną 68 min.), Kusiak (Wichowski 63
min.), Durlak, Kowalski (Krupa
kartkę.
Od tego momentu jeleniogórza- 56 min.).
nie niepodzielnie panowali na boi(ŁUK)
sku. W 71 min. piątego
gola dla nich, z podania
Pozosta³e wyniki
Przemysława Wajdy, zdobył Krupa. Strzegomian Polonia/Sparta Świdnica – Górnik Złotoryja 6:0
3:0
dobił w 86 min. Durlak, Wulkan Wrocław – GKS Kobierzyce
2:3
finalizując dwójkową Śląsk II Wrocław – Górnik Polkowice
Nysa Zgorzelec – MKS Oława
1:5
akcję z Krupą.
AKS Strzegom – Kar- Motobi Kąty Wrocławskie – Pogoń Oleśnica 1:0
konosze Jelenia Góra Górnik/Zagłębie Wałbrzych – Prochowiczanka Prochowice
mecz odwołany
0:6 (0:1)
Bramki: Durlak: 44, Orla Wąsosz – BKS Bobrzanie Bolesławiec, Miedź II
50, 54, 58, 86 min., Krupa Legnica - Lechia Dzierżoniów – mecze zakończyły się po
zamknięciu numeru
71 min.

Tabela
1. Polonia/Sparta
2. Śląsk II Wrocław
3. Wulkan Wrocław
4. Motobi Kąty Wr.
5. Górnik Polkowice
6. Pogoń Oleśnica
7. MKS Oława		
8. BKS Bobrzanie
9. Prochowiczanka
10. GKS Kobierzyce
11. Górnik Złotoryja
12. Polonia Trzebnica
13. Lechia Dzierż.
14. Górnik/Zagłębie
15. Karkonosze		
16. Orla Wąsosz
17. Miedź II Legnica
18. AKS Strzegom
19. Nysa Zgorzelec

18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18
17
17
18
17
17
18
18

52
39
37
34
32
31
31
31
26
25
21
21
19
19
18
16
14
4
1

50-11
48-21
30-18
31-14
46-15
35-22
35-22
25-17
30-28
30-32
23-33
22-35
15-23
18-27
21-26
16-31
19-33
8-45
9-58
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W hali aż do
marca

Fot. ROB

PRUDNIK Sędziowie pomogli gospodarzom

Sudety na tarczy

Drugiej porażki w sezonie doznali koszykarze
Sudetów Jelenia Góra ulegając na wyjeździe Pogoni
Prudnik 76:91.
Spotkanie ustawiła pierwsza
kwarta przegrana przez Sudety
17:28. Sudety wprawdzie próbowały odrobić straty i w ostatniej odsłonie zmniejszyły ją do 9
punktów, jednak nie były w stanie
przechylić szali wygranej na swoją
korzyść.
Prudnik wygrał, ale nie bez
pomocy sędziów. Panowie z
gwizdkami najpierw z aptekarską
wprost dokładnością odgwizdywali nawet najmniejszy kontakt
jako faul, a w dalszej części zmagań, kiedy już jeleniogórzanie
mieli na koncie sporo przewinień,
pozwolili na bardzo ostrą grę. Nie
reagowali też na błędy 3 sekund,

Pozosta³e wyniki:
AZS Szczecin – Doral Nysa Kłodzko
107:73
Open B. Pleszew – VB Leasing Siechnice 81:89
Sląsk II Wrocław – AZS Poznań
81:70
Olimpia Legnica – AZS Kalisz
78:103
UKKS Leszno – AZS Opole – mecz w niedzielę

często popełnianrze przez zawodników Pogoni.
Pogoń Prudnik – Sudety Jelenia Góra 91:76 (28:17, 24:19,
20:21, 19:19)
Sudety: Terlikowski 30, Czech
23, Niesobski 8, Skrzypczak 8,
Matczak 3, Wilusz 2, Samiec 2.

Ruszyły rozgrywki popularnej jeleniogórskiej ligi MOS w futsalu. W tym roku zgłosiło
się rekordowo dużo drużyn, prawie 20. Dlatego też organizatorzy podzielili rozgrywki
na I i II ligę. Wyniki 1. kolejki II ligi: Bobry
Wojanów – Piechowice 1:0, CPN Radomierz
– Akademia Ekonomiczna 0:10, Duch Gór
– Młode Karkonosze 3:1, Tesco – Bobry Wojanów 3:2. Dzisiaj (poniedziałek, 19 XI) gra I
liga (hala przy ul. Złotniczej, od godz. 18.40):
Lambert Auto – Komis – Pub Gol, Krycha
Bus – Kowary Dywanówka, Jeżów Sudecki
– Kolegium Karkonoskie, Batter Pol/Top
Film – Pizzeria Carlitos, JSS Gwardia – C.O.
Cumbers. Rozgrywki potrwają aż do marca.
Na zdjęciu, fragment meczu Tesco – Bobry
Wojanów (3:2).

(ŁUK)
Tabela
1. Sudety Jelenia Góra
2. AZS PO Opole
3. MKKS Zabrze		
4. Spójnia Stargard Szcz.
5. Doral Nysa Kłodzko
6. AZS Szczecin		
7. AZS Kalisz		
8. Pogon Prudnik
9. VB Leasing Siechnice
10. Open Basket Pleszew
11. AZS Poznań		
12. UKKS Leszno
13. Śląsk II Wrocław
14. Olimpia Legnica

9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9

16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
12
11
11
9

21

732:624
647:491
750:692
668:630
731:702
747:633
693:686
748:689
650:664
703:727
614:740
595:646
588:666
534:814

(ROB)

JELENIA GÓRA Konferencja prasowa o sporcie wzbudziła wielkie nadzieje działaczy, ale nic z niej nie wynikło

Obiecanki cacanki władzy
W styczniu tego roku Cezary
Wiklik – szef komisji sportu rady
miejskiej zaproponował prezydentowi Markowi Obrębalskiemu
utworzenie rady sportu. W skład
wchodziłoby kilka osób, 4-6.
Mieli to w założeniu być ludzie
z autorytetem, m.in. Eugeniusz
Sroka i Zbigniew Lipiński oraz
kilku innych działaczy wiodących
dyscyplin. Chodziło o to, by urzęd-

nicy nie decydowali o tym, ile
daje się na sport w mieście. Rada
miała być ciałem doradczym.

Miejsce w szufladzie

Komisja pracowała nad tym
parę tygodni i projekt trafił do prezydenta, który włożył dokument
do szuflady swoim zwyczajem i...
zlecił opracowanie tego pomysłu
urzędnikom wydziału kultury,

sportu i turystyki. Ci wysłali do
kilkudziesięciu klubów w mieście
prośbę, by zaproponowali swoich
kandydatów do społecznej rady
sportu. Zrobił się z tego sejmik,
którym zawiaduje prezydium
złożone z przewodniczącego
Zdzisława Wąsa i jego zastępców:
Zbigniewa Lipińskiego i Czesława
Czernieca, wspomagane przez
15 działaczy wiodących klubów
w mieście. Takie gremium, zorganizowane jak za PRL, nigdy
nie dojdzie do zgody. Dowodem
tego były choćby nieustające
kłótnie o stypendia. W czerwcu
z kolei kompletny projekt, gdzie
określono kierunek rozwoju bazy
sportowej, sportu młodzieżowego
i wyczynowego łącznie z pomocą
finansową (stypendia i dotacje z

promocji miasta) trafił do prezydenta i ponownie ... do szuflady.

Jak w PRL

To rozeźliło prezydium społecznej rady sportu i dlatego doszło
do wspomnianej konferencji,
na którą przybył wiceprezydent
Zbigniew Szereniuk, a powinien
być na tym spotkaniu prezydent
Marek Obrębalski i wiceprezydent
– Jerzy Łużniak. Nie tylko dlatego,
że Zbigniew Szereniuk jest w mieście od niedawna, ale i dlatego,
że zachowywał się jak sekretarz
z epoki PRL. Najpierw wysłuchał,
co mieli do powiedzenia członkowie prezydium społecznej rady
sportu, potem powiedział, że
mają rację, a następnie, że miasto
nie jest w stanie zapewnić wszyst-

kich żądań sportowych klubów. obecnych władców miasta: Jak
Zresztą nie wszystkich, bo na władza mówi, że nie da, to nie da,
przykład stwierdził sprytnie, że jak mówi, że da, to mówi, mówi,
nie ma w mieście miejsca do mówi...
Janusz Cwen
uprawiania gry w boole oraz mini
golfa. Potem, w stylu dawnych
włodarzy PRL, przerywał wypowiedzi dziennikarzy zadających
mu pytania. Na zakończenie
stwierdził, że właściwie władze
miasta czekają na nową uchwałę
sejmową dotyczącą wspierania
sportu.
Wynika z tego, że praca wspomnianej komisji „poszła jak
para w gwizdek”. Jednocześnie przypomina
się w tym miejscu
Prezydent Zbigniew Szereniuk
inne powiedzenie
przyznał wszystkim rację
z epoki PRL, która
i
powiedział,
że nie ma pieniędzy
pasuje jak ulał do

Fot. Zbigniew Piepiora

KARATE Dobre wyniki karateków Olimpii

Nasi lepsi w kumite
W Kowarach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci
i Młodzieży Karate. Dobrze wypadli reprezentanci miejscowego
klubu Olimpia.
Organizatorem imprezy był Paweł
Piepiora 3 dan – sekretarz FSKA Poland
(Federation Shotokan Karate Assosiation) oraz trener i zawodnik miejscowego klubu Olimpia. W zawodach wzięło
udział 80 młodych karateków. Najlepszymi w konkurencjach kata okazali
się reprezentanci Legnicy i Wrocławia,
natomiast w konkurencjach kumite
zawodnicy z Kowar i Lubania.
W konkurencjach kata wygrali:
Patryk Kubica (1998 i młodsi) Sporting
Legnica ; Maria Karoń (96-97) Sporting
Legnica; Michał Ertner (96-97) Sporting
Legnica; Martyna Kowalewska (94-95)
Sporting Legnica; 1. Michał Piskozub
(94-95) AZS UP Wrocław 3. Michał Imio-

łek i 4. Jakub Kowalski (obaj Olimpia
Kowary); Urszula Rybarczyk (91-89)
Olimpia Kowary ; 1. Tomasz Pobucki
(91-89) Samuraj Lubań, 2. Łukasz Górski (Olimpia Kowary). Drużynowo: 1.
Sporting Legnica 2. Olimpia Kowary 3.
Samuraj Lubań
W konkurencjach kumite wygrywali:
1.Sebastian Matkowski (94-95) 2. Jakub
Kowalski (obaj Olimpia Kowary); Danuta Piszczczek (94-95) Samuraj Lubań;
1.Tomasz Prabucki (91-89) Samuraj
Lubań 2. Andrzej Ozimkowski Olimpia
Kowary 3. Rafał Wołowski AZS KK
Jelenia Góra; Urszula Rybarczyk (91-89)
Olimpia Kowary.

(JEN)

Fot. Agnieszka Gierus

Nie wszyscy wiedzą, więc warto o tym poinformować, że
od czasów wojny władze stolicy Karkonoszy, bez względu na panujący ustrój, nie miały opracowanej strategii
rozwoju sportu w naszym mieście. Jest to wyraz ich
obojętnego stosunku do sportu. Potwierdziło się to na
pierwszej konferencji prasowej w historii sportu stolicy
Karkonoszy, poświęconej tej dziedzinie z udziałem
przedstawiciela władz.

Finaliści kumite mistrzostw Polski młodzieży karate FSKA
wraz z organizatorami i gośćmi imprezy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Talenty na scenie
19 XI, godz. 16, Teatr Zdrojowy
W ramach cyklu Duże Koncerty
Młodych Artystów – prezentacja utalentowanych solistów oraz zespołów
instrumentalnych i orkiestry szkolnej.

Rozmowy o Austrii
i Kotlinie Jeleniogórskiej
23 XI, godz. 17, muzeum “Dom
Gerharta Hauptmanna”
Rozmowy przy kominku – coroczne
spotkanie, w ramach którego spoZagrają Jeleniogórzanie
tykają się ludzie ze świata literatury,
19 XI, godz. 17, kawiarnia “Muza” kultury i sztuki. Tematem tegorocznych
- ODK
“Rozmów” będą powiązania historyczKoncert zespołu ludowego “Jelenio- ne i kulturowe austriackiego regionu
górzanie”.
Zillertall i Kotliny Jeleniogórskiej.
Komedia z Rumunii
20 XI, godz. 18, sala widowiskowa przy
ul. Bankowej 28/30
Projekcja filmu “12:08 na wschód od
Bukaresztu” w DKF “Klaps”. To komedia
obyczajowa w reż. Corneliu Porumboiu
(Rumunia, 2006).
Świat według młodych
21 XI, godz. 18, galeria “Muflon”
Otwarcie fotograficznej wystawy
pokonkursowej “Mój świat”, przeznaczonej dla młodzieży. Podsumowanie konkursu “fotografia listopada
2007”.

Zderzenie muzycznych epok
23 XI, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska, bilety 10 i 5 złotych
Muzyka baroku kontra muzyka XX wieku - koncert w wykonaniu: Karolina Cel
(skrzypce), Ewa Mutkowska (skrzypce), Marta Mutkowska (skrzypce)
Tomasz Iwanek (kontrabas), Wiktor
Korunnyy (waltornia), Liana KrasyunKorunna (fortepian).

Operetka na cześć Mozarta
25 XI, godz. 19.30, Teatr Zdrojowy
Cieplicka Jesień Operetkowa – koncert kameralny “Gala operowa VIVA
MOZART”. Wystąpią: Sabina Olbrich
Japonia okiem Dąbrowskiego
– Szafraniec (sopran), Mariola Płazak
22 XI, godz. 19, Muzeum Przyrod- – Ścibich (sopran), Włodzimierz
nicze
Skalski (baryton), Piotr Oczkowski
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana (narrator, prowadzenie koncertu),
przeźroczami “Z “drugiej Japonii” do akompaniament Halina Mansarlińska
Japonii z powrotem”. Prelegentem (fortepian i kierownictwo muzyczne).
będzie Stanisław Dąbrowski.
TEATR

Dzikie Żądze
20 XI, godz. 17.30 i 20, scena duża, bilety 60 złotych
Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru BAJKA Warszawa, występują: Anna Korcz,
Elżbieta Zającówna, Stefan Friedmann, Robert Rozmus, Karol Strasburger.
Kariera Artura Ui
22 XI, o godz. 9 i 19, 23 i 24 XI o godz. 19, Scena Duża, bilety: 18 i 27 złotych
Testosteron
25 XI, godz. 19, Scena Studyjna, bilety: 22 i 30 złotych
Tymoteusz Rymcimci
21 i 23 XI, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 złotych
Entliczek Pentliczek
25 XI, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 złotych
KINO

Grand
Film o pszczołach
19 – 26 XI, godz. 14, 16, 18, 20
animowany, komedia, prod. USA
2007, od 12 lat
Marysieńka
Kelnerka
19 – 22 XI, godz. 18
komedia romantyczna, prod. USA
2007, od 12 lat

Wszystko będzie dobrze
19 – 22 XI, godz. 16, 20
obyczajowy, prod. Polska 2007,
od 12 lat
Lot
Wieczór
19 – 22 XI, godz. 17.45, 20
dramat, prod. USA 2007, od 15 lat
Wojownicze żółwie ninja
19 – 22 XI, godz. 16
animowany, przygodowy, prod.
USA 2007, b/o

JELENIA GÓRA Powalczą o miejsce w finale

Nonsensi w Lidze Rocka
Kolejna odsłona rockowego przeglądu już w
najbliższy piątek (23 XI).
Gościem będzie czeska
grupa Nonsense.
Tym razem w przeglądzie
zabra k nie gr upy z Jeleniej
Góry. Wystąpią m.in. Metalowe grupy KnoW i Domestic
Waste z Wrocławia, Whisper
z Ja strzębia , oraz rockowe
Lustro z Radomia i Katar z
Zawiercia.
Mu z yc y zaprezent ują po
kilka utworów a jury wybierze
zespół, który zagra w marcowym finale tegorocznej edycji
Ligi Rocka, wraz ze zwycięzcami pozostałych eliminacji.
Gościem wieczoru będzie
z e sp ó ł Non s en s e z C z e c h .
Muzycy prezentują styl crossover (połączenie kilku stylów,

Fot. Archiwum zespołu

REGION Wydarzenia i kultura

Czeska grupa Nonsense zagra podczas
rockowego przeglądu
głównie rocka z metalem).
Będą promować najnowszą
płytę „Genius Loci”.
Liga rocka już w najbliższy
piątek, początek o godz. 17.

Bilety w cenie 10 złotych, do
nabycia w sekretariacie JCK
przy ul. 1 Maja 60.

Urodziny
Tomaszewskiego
Lud z ie dobrego serc a
uczczą pamięć znanego na
świecie artysty Henryka
Tomaszewskiego. W rezydencji Biały Jar w Karpaczu
odbędzie się uroczystość
pod nazwą „U-rodziny Henryka”.
Spotkanie odbędzie się
we wtorek (20 XI) o godz.
16 w Białym Jarze (ul. Konstytucji 3 Maja 79). Wcześniej, o godz. 12, odbędzie
się wspól na modl it wa i
zapa len ie z n icz y przed
Świątynią Wang.
Henryk Tomaszewski to
artysta światowej sław y,
tancerz, reżyser, scenarzysta i choreograf. Był założtcielem Teatru Pantonimy
we Wrocławiu.
Mieszkał w Karpaczu od
1968 roku. Zmarł w 2001
roku.

(ROB)

(ROB)

JELENIA GÓRA Z Florydy do stolicy Karkonoszy

Ostatnie takty jazzu
Koncert pt. Gang w wykonaniu Scotta Hendersona zaplanowano jako
epilog ubiegłotygodniowego Krokus Jazz Festiwalu. Artysta zagra już w
najbliższą niedzielę (25
listopada).
Scott Henderson zaczynał
karierę w klubach południowej
Florydy. Początkowo grał covery
legend rocka Led Zeppelin czy
Deep Purple. Jego idolem był
Jimmy Hendrix.
W 1984 Henderson sformułował zespół Tribal Tech wraz z basistą Garym Willsem. Największe
sukcesy odniósł w latach 90-tych.
W 1991 roku został uznany przez
pismo Guitar World najlepszym
gitarzystą jazzowym roku. W
1994 roku jego płyta “Dog Party”
została uznana przez Gutiar
World najlepszym albumem
roku. Kolejny sukces przyniósł
album “Tore Down House”,

Fot. Krzysztof Kowalski
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Tegoroczny festiwal odbył się w weekend 9 – 11 listopada.
Teraz czas na epilog
który ujrzał światło dzienne w
1996 roku. Na płycie zaśpiewała
Thelma Houston.

Koncert Scotta Hendersona
odbędzie się w sali widowiskowej
JCK przy ul. Bankowej 28/30, w

niedzielę (25 XI) o godz. 20. Bilety w cenach 15 i 30 złotych.

(RED)

WA¯NE 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 20 464
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 listopada 2007 r.

OG£OSZENIA

23

OGŁOSZENIA
PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię osoby do lat 30 w hurtowni i
dziale handlowym. Ograniczona ilość miejsc
– Tel. 0 661 444 726
■ Zostań konsultantką prezent na powitanie, wpisowe gratis - Zadzwoń Tel. 0 693
366 543
■ Przyjmę operatywną osobę do biura
nieruchomości – wymagany samochód – Tel.
0 503 170 665
■ Przedsiębiorstwo wielobranżowe zatrudni
młode osoby na różne stanowiska – Tel. 075
64 61 606
■ Zakład optyczny nawiąże współpracę z
lekarzem okulistą – oferty składać na nr
Tel. 0 500 214 139
■ Praca przy kosmetykach – jesteś
operatywną studentką, uczennicą, chcesz
dorobić – zadzwoń - Tel. 0 75 64 75 701
– 0 607 100 923
■ Wepa Professional Piechowice S.A. w
Piechowicach zatrudni: elektryków, elektroników, automatyków oraz pracowników
produkcyjnych. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, Tel. 075 / 75 47 818,
e-mail: wokon@wepro.com.pl
■ Wepa Professional Piechowice S.A.
zatrudni operatora ładowarki typu FADROMA
i ciągnika rol. Wymagania: uprawnienia
na ładowarki do 2,5 m3, prawo jazdy na
ciągniki z przyczepami. Kontakt: Piechowice
ul. Tysiąclecia 49, Tel. 075 / 75 47 818,
e-mail: wokon@wepro.com.pl
■ Prace porządkowe - Zatrudnimy w J.
Górze do prac porządkowych z prawem
jazdy kat. B. Praca w systemie zmianowym.
Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Kontakt Tel. 075
6456745 lub J. Góra ul. 1-Maja 80 w godz.
9-15 - Pracodawca
Zatrudnimy do pracy w CR
osoby z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka
czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFICE
Tel. + 420 736 620 351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy do pracy w Czechach inżyniera elektryka z
uprawnieniami SEP i znajomością języka czeskiego
Tel/Fax 091 431 42 08
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy do pracy w Czechach projektanta konstrukcji stalowych z uprawnieniami o znajomością AUTO CAD,
Robot Tel/Fax 091 431 42 08
formex.kadry@centrum.cz

Poszukujemy najemcy do prowadzenia
stołówki pracowniczej mieszczącej się na
terenie hipermarketu TESCO w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt telefoniczny od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-16:00 Tel. 075 64
30 312. - Kier. Dz. Personalnego
■ Przyjmę do pracy, do sklepu z upominkami osobę z doświadczeniem w handlu,
powyżej 25 roku życia. Numer kontaktowyTel. 0 669 979 729 - Właściciel
■ Magazynier/kierowca kat c - Firma
handlowa poszukuje magazyniera z prawem
jazdy kat. C CV prosimy przesyłać na e-mail
augustolimaro@op.pl - Hurtownia
■ Frezer, spawacz, montaże – Niemiecko
- Polska firma szuka pracowników z wyżej
■

wymienionych zawodów. Praca na terenie
Jeleniej Góry oraz na montażach. Bardzo
dobre warunki pracy oraz bardzo dobre
wynagrodzenie. Możliwość podnoszenia
kwalifikacji. Z zapytaniami szczegółowymi
prosimy zwracać się na e-mail: zszpurka@
srs-consulting.eu - SRS Sp. z o.o
■ Zatrudnię elektromechanika AGD zatrudnię elektromechanika-- praca w
serwisie polegająca na naprawie sprzętu
AGD, warunki do uzgodnienia ,możliwość
bezpłatnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji .Kontakt pod numerem Tel. 0 605 687
326 - Mróz Iwona
■ Praca w gastronomii / Niemcy - Praca w
gastronomii na terenie całych Niemiec dla
kelnerów/-ek, barmanów/-ek, pizzerów,
kucharzy i pomocy kuchennych. Wymagana
znajomość j. niemieckiego, włoskiego lub
greckiego. Wyżywienie i zakwaterowanie jest
zapewnione nieodpłatnie przez pracodawcę.
Tel. 00496187906330 – Natalia
■ Poszukuję szkolenia z zakresu obsługi
systemu SAP moduł finansowy. Najchętniej w Jeleniej Górze. Kontakt: danuta.a@
libero.it
■ Finanse - Masz oszczędności i chcesz
mięć ich więcej napisz: misiur_88@interia.
pl
■ Praca dla uczących się - Jeżeli jesteś
osobą uczącą się i chcesz pracować to
dołącz do młodego zespołu gdzie nie tylko
pracujesz ale poszerzasz swoje horyzonty.
Oferujemy umowę zlecenie i atrakcyjne
stawki godzinowe... Zainteresowany/a?
Dzwoń czekamy właśnie na ciebie!664
043 530 Na sms-y nie odpowiadam.
- przedstawiciel FX WORK
■ Szukamy pilnie tynkarzy maszynowych.
Jest to praca legalna na terenie Niemiec.
Zapewniamy: dobre zarobki i zakwaterowanie. Więcej informacji pod Tel. 0049
1703026219 lub kdoris@interia.pl - Piotr
■ Zatrudnię kreślarza komputerowego w
biurze projektowym. Znajomość ArchiCad-a.
605 081437 - 605 081437
■ Obróbka okien - Zatrudnię osobę znającą
się na obróbce okien po montażu. Wymagana dokładność i estetyka. Tel. 075 64 603
60 kom 500 285 800 – Awans
■ Zatrudnimy - ZORKA Spółka z o.o. w
Jeleniej Górze zatrudni: - palaczy c.o.
- elektryka Kontakt Tel. 075 64 66 300 w
Jeleniej Górze
■ Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych takich jak płytki, panele, regipsy,
gładzie itp. Tel. 0 509 362 908 proszę
dzwonić po 18-stej
■ Euro-gabinety-zajmujące się:… - Opracowywaniem profili diet dla poszczególnych
klientów poszukują: osoby na stanowisko :
ASYSTENTÓW-Konsultantów: Zarobki 800zł3000zł. Praca stała lub dodatkowa. Umowa
kontraktowa Zgłoszenia:List motywacyjny +
CV e-mail: portal-welnes@wp.eu z dopiskiem
”diety” - Euro-Gabinety
■ Prezenter/handlowiec/doradca - Nawiążemy współpracę z osobami, mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej:
Handlowiec, Menadżer - Prezenter: w celu
prowadzenia prezentacji handlowych i biznesowych. Kontrakt : List motywacyjny i CV
prosimy przysyłać na adres: e-mail: herbi@
ewellness.pl - temat "CRW wellness”
■ Konsultant - kosmetyczny - Do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych *
Wellness. Zgłoszenia: / List motywacyjny
+ CV / prosimy przesyłać na e-mail: kosmo.
biuty@wp.pl
■ Do pracy w hurtowni spożywczej
potrzebny kierowca z prawem jazdy kat. B

wymagane doświadczenie w jeździe busami
– Tel. 0 604 634 903 po 16 - Beata
■ Praca której szukasz - Jeżeli jesteś osobą
uczącą się chcesz dorobić do kieszonkowego
lub zarobić na modne ciuchy....Masz książeczkę sanepidu i trochę wolnego czasu
zadzwoń to praca dla właśnie ciebie – Tel.0
664 043 530 na sms-y nie odpowiadam.
- przedstawiciel FX WORK
■ Poszukujemy kasjerki / kasjerów Zatrudnimy od zaraz na umowę zlecenie
osoby pełnoletnie z Jeleniej Góry i okolic
do pracy w hipermarketach na stanowisku:
kasjer / kasjerka Wymagania: książeczka
sanepidowska. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie swoich CV na adres:
wroclaw@presto.com.pl lub pod nr telefonu:
0 502 392 548 - Mirek Z
■ Dietetycy kosmetyczki - Jest dla Was
praca, dużo pracy na wiele lat. Są pieniądze,
duże pieniądze do zarobienia. Jeżeli jesteś
tym zainteresowana/y wyślij list motywacyjny i cv na adres:bobowskiw@tlen.pl
Kontakt – Tel. 0 785 636 539 - 2BO
■ Opiekunka do dziecka - Szukam opiekunki
do dziecka, najlepiej z terenu Piechowic – Tel.
kontaktowy 0 691 237 027 – Marta
■ Do opieki nad starsza osobą - szukam
kobiety do opieki nad starsza osoba-praca
do 6 godzi dziennie Tel. 0 888 872 887
- praca
■ Praca Włochy hotelarstwo - Jesteś młoda
ambitna szukasz pracy. Praca jest w hotelu
jako pomoc w kuchni zakwaterowanie ubezpieczenie zarobki 700 euro więcej informacji
na gg numer 5836259
■ Zatrudnimy elektryka - Zatrudnimy z
2 letnim doświadczeniem na podobnym
stanowisku. Szczegóły oferty można uzyskać
pod nr tel. 661136863 oferty można złożyć:
ZORKA SP. z o.o. 58-560 JELENIA GÓRA UL.
DWORCOWA 19 - ZORKA Jelenia Góra
■ Zatrudnię na umowę stałą - Zatrudnię od
zaraz na umowę stałą ogrodnika znającego
uprawę roślin ozdobnych. Informacja
ogrody: karkonoszy@interia.pl,0 600 874
519,075 75 18 295 lub 0399 102 622
- ogrodnik11
■ Opiekunka do dziecka - Poszukuję
opiekunki do rocznej dziewczynki. Praca
od 7.30 - 16.00 w Sobieszowie. Najchętniej
przyjęłabym Panią z doświadczeniem
(mającą własne dziecko). Tel. 0603 690
533 - Barbara
■ Zatrudnimy do sklepu - Zatrudnimy
kobietę w nowo otwartym firmowym sklepie
- najlepiej z umiejętnościami szycia. Aplikacje proszę kierować na e-mail akruk13@
wp.pl w terminie do dnia 14.11.2007 r.
- Agnieszka Kruk
■ Niezależny manager sprzedaży – Handel
- Dysrtybucja - zarządzanie bazą konsumentów/konsultantów/budowanie rynku/
- Umowa – kontrakt - franczyza osobista
List motywacyjny + CV Na adres e-mail: crb.
rekrutacja@wp.p l Z dopiskiem”SV”
■ Prezenter/handlowiec/doradca - Nawiążemy współpracę z osobami, mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej,:
Handlowiec, Menadżer - Prezenter: w celu
prowadzenia prezentacji handlowych i
biznesowych. Kontrakt osobisty: List motywacyjny i CV prosimy przysyłać na adres:
e-mail: herbi@ewellness.pl - temat "CRW
wellness - CRW
■ Stacja BP w Jeleniej Górze zatrudni
pracownika technicznego - pana. Praca na
pełen etat - nie wymagamy doświadczenia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem Tel. 602 113 418 oraz
wysyłanie cv na numer e-mail 470@bpsc.

nazwa.pl Dołącz do naszego zespołu - Stacja
BP w Jeleniej Górze
■ W pensjonacie w Karpaczu zatrudnię 1
osobę do sprzątania i obsługi gości. Praca
sezonowa. Tel. 0 604 988 191 - Renata
■ Praca dla młodych ludzi - przedsiębiorczych – Tel. 0 509 677 828
■ Praca stała lub dodatkowa - 5002000zl/mc Tel. 0 509 677 828
■ Praktyki zawodowe na lotniskach w Wielkiej Brytanii – Język angielski wiek 18-35 lat;
niekaralność; Praca 3-12 m-cy w punktach
gastronomii (jak kafeterie, bary, itp.) od
5.52 GBP/h. CV i listy motywacyjne słać
na office@yec.pl z dop. LOTNISKA. Więcej w
biurze: 44-100 Gliwice, Rynek 6. Tel. 032
331 44 24 - Youth Exchange Center
■ Jeżeli jesteś osobą uczącą się chcesz
dorobić do kieszonkowego lub zarobić na
modne ciuchy....Masz książeczkę sanepidu
i trochę wolnego czasu zadzwoń to praca
dla właśnie Ciebie – Tel. 0 664 043 530
na sms-y nie odpowiadam. - przedstawiciel
FX WORK
■ Zatrudnię kuriera - Firma kurierska o
ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni
mężczyznę na stanowisko kuriera. Wymagany wiek do 45 lat, prawo jazdy kat. B,
niekaralność, dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy. Oferuję miłą atmosferę pracy
oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zgłoszenia
na numer telefonu 696 038 903 - Firma
kurierska
■ Praktyki zawodowe w hotelarstwie w
UK! J.ang; 18-35 lat; Oferujemy pracę do
12 m-cy, w branży hotel - restauracja od
5.52 GBP/h. CV ze zdjęciem słać na office@
yec.pl z dop. UK HOTELE. Więcej informacji
w biurze: Youth Exchange Center, 44-100
Gliwice, Rynek 6. 032 331 44 24 - Youth
Exchange Center
■ Praca - Umów się na konferencję w
Internecie - we wtorki (dla początkujących) o
21.00 telekonferencja biznesowa po polsku.
Z poważaniem Agnieszka Salamon e-mail:
agnsal1@wp.pll - Gadu Gadu: 2049071 – Tel.
0048 506780549
■ Work and travel - Wiek 19-28 lat; student; j.ang. Praca w kasynach, hotelach w
USA! Od 5-12 $/h.; ubezpieczenie, promesa
wizowa DS.-2019. CV słać na office@yec.pl z
dop. Work and Travel. Więcej w biurze: Youth
Exchange Center, 44-100 Gliwice, Rynek 6.
032 331 44 24 - Youth Exchange Center
■ Lukas Bank S.A. przyjmie do pracy w
Jeleniej Górze przedstawicieli bankowych...
Umowa o pracę. Zainteresowane osoby są
proszone o składanie CV i listu motywacyjnego w siedzibie przy ulicy Wolności 29/7 w
dniu 19.11.2007 (poniedziałek) w godzinach
od 9.00 do 10.00. - Lukas Bank S.A.
■ Inżynier budowlany - Spółka budująca
infrastrukturę sportową - boiska, bieżnie,
korty, zatrudni inżyniera budowlanego do
przygotowania produkcji. Wskazane: Norma,
dyspozycyjność, mobilność, kreatywność,
prawo jazdy kat. B. CV: kozlowiecki@arim.
com.pl - Arim Sp. z o.o. Jelenia Góra
■ Hotel**** zatrudni kelnera w Szklarskiej
Porębie (blisko dworca PKS) na bardzo
dobrych warunkach kelnera wiadomość
Tel.0 510 815 222
■ Poszukuję masażystki - Poszukuję
masażystki do indywidualnych spotkań Tel.
601 478 178
■ Przedstawiciel handlowy - Oddział wrocławskiej sieci hurtowni materiałów budowlanych zatrudni w swoim oddziale na terenie
Jeleniej Góry: Przedstawiciela Handlowego
ds. Inwestycji. Wymagamy dobrej znajomości materiałów budowlanych Oferujemy

bardzo dobre warunki zatrudnienia CV na
adres: damian.jedrzejewski@bechcicki.pl
- AB RENOWA
■ Przedstawiciel handlowy - Firma telekomunikacyjna zatrudni 10 osób jako
Przedstawiciel Handlowy w oddziale w
Jeleniej Górze. Oferujemy: -wysokie zarobki
- narzędzia do pracy -bezpłatne szkolenia
- możliwość awansu Zgłoszenia prosimy
przesyłać w terminie do 7 dni na e-mail:
biuro-n@wp.pl - Ania
■ Konsultant Oriflame- wpisowe 1 - (
zapytaj o szczegóły promocji ) Wpisowe 1zł.
Już teraz świąteczny katalog z prezentami!
Poznaj korzyści płynące ze sprzedaży
kosmetyków. Chętnie udzielę szczegółowych
informacji- gg 6360752; origo12@go2.
pl - Agnieszka
■ Praca w kwiaciarni od zaraz. Mile widziane
doświadczenie w tej branży, lub ukończony
kurs. Ewentualnie do przyuczenia. Proszę o
kontakt pod numerem Telefonu: 668 214
262. - Maria

Poszukuję niani do dziecka - Witam
Poszukuje od zaraz opiekunki do 15miesięcznej dziewczynki w godzinach
8-15 kontakt pod nr telefonu 660 486
880 - Eliza
■ Oriflame prezenty! - Już dziś dołącz
do Oriflame, a już za 1-sze zamówienie w
prezencie dostaniesz kupon na zakupy o
wartości 40 zł. A ta nie koniec nagród! Napisz
na angee4@wp.pl lub zadzwoń czy napisz na
0 603 364 882 - Angela
■ Zatrudnimy pracowników do pracy w
ochronie obiektów na terenie Jeleniej Góry ,
Karpacza i okolic mile widziani kandydaci z
grupą niepełnosprawności – Tel. 075 753
42 22 - Szef Ochrony
■ Z uprawnieniami na piece gazowe
- Zakład Pracy Chronionej zatrudni w J.
Górze konserwatora z uprawnieniami: elektrycznymi, na piec gazowy i prawem jazdy
kat. B. Mile widziana osoba z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności. Kontakt Tel.
075 6456745 (9-15 godz) - ZPCHR
■

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

1,50 zł
1,40 zł
1,30 zł

Tel. (075) 75-444-00
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. Klonowica 9)
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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 listopada 2007 r.

24

OG£OSZENIA

Kierowcę do obsługi traktora - Firma
zatrudni kierowcę kat. B lub T do prac
związanych z odśnieżaniem. Dwie zmiany.
Kontakt tel. 075 6456745 (9-15 godz.)
lub osobiście J. Góra, ul. 1-Maja 80 - Zak.
Pracy Chronionej
■ Nauczyciela informatyki - Zaoczna szkoła
dla dorosłych poszukuje nauczyciela informatyki z uprawnieniami pedagogicznymi. CV
z listem motywacyjnym proszę przesyłać na
adres internetowy snojek@toya.net.pl ■ Ocieplenie budynku - Poszukuję ekipy,
która dokończy ocieplenie budynku. kontakt:
0 507 600 791 - Bożena
■ W agencji nieruchomości - Wymagania:
język angielski, kat. B, znajomość MS Office,
komunikatywność Oferujemy: prowizje +
podstawa, tel. służbowy. Mile widziane:
własny samochód, doświadczenie w sprzedaży. CV i list przesyłać na adres danielp@
indom.pl. Rekrutujący: Daniel Pieńkowski
+48 662 040 110 - Indom s.c.
■ Praca w sklepie firmowym - kobietę
w nowo otwartym firmowym sklepie w
Jeleniej Górze - najlepiej z umiejętnościami
szycia. Praca na cały etat. Aplikacje proszę
kierować na e-mail akruk13@wp.pl w
terminie do dnia 14.11.2007 r. Kontakt:
607-122-636 - Sklep
■ Praca dla kelnera - zatrudnimy kelnera
na bardzo dobrych warunkach finansowych
w hotelu**** w Szklarskiej Porębie (blisko
dworca pks) kontakt 510 815 222 lub
0757173461
■ Praca dla kelnerki - Zatrudnię dziewczyny
z miłą aparycją do pracy w restauracji w Cieplicach. Więcej szczegółów pod numerami:
512 472 892 oraz 7559282
■ Praca - praca nie tylko dla kobiet - mgr.
Grażyna Smolarek zadzwoń: 0 604 514
371
■ Zatrudnimy na 1/2 etatu - W nowym
sklepie w Jeleniej Górze zatrudnimy kobietę
na 1/2 etatu.. Praca w tygodniu od 14 do
18 a w soboty od 10 do 14. Poszukujemy
Pani kreatywnej, odpowiedzialnej i uczciwej.
Bardzo mile widziana umiejętność szycia.
Kontakt: 607 122 636
■ Dekarze pilnie poszukiwani - Firma
budowlana pilnie poszukuje dekarzy do
krycia dachów papą w Niemczech. Kontakt
075 64 64 557
■ Zlecę wykonanie montażu kabla - zlecę
wykonanie ułożenia kabla ziemnego 420 mb
w Piechowicach/ dokumentacja kompletna/
Tel. 691 111 869
■ Poszukuje studentów z Jeleniej Góry do
pracy biurowej. CV i list motywacyjny proszę
przesyłać na adres mailowy rekrutacja72@
poczta.fm
■ Sprzedawca ds. stolarki - Oddział
wrocławskiej sieci hurtowni budowlanych
■

zatrudni w swoim oddziale na terenie
Jeleniej Góry sprzedawcę znającego dobrze
zagadnienia związane ze stolarką otworową
(drzwi) CV na adres: damian.jedrzejewski@
bechcicki.pl - AB RENOWA
■ Przyjmiemy młodą osobę do pracy w
sklepie z odzieżą młodzieżową. Jeśli jesteś
kreatywna, odpowiedzialna, lubisz modę to
praca właśnie dla Ciebie. CV za zdjęciem
+ list motywacyjny prosimy przesyłać na
adres: sklep.kadry@interia.eu
■ Avon - zostań już dziś konsultancką
- prezent na powitanie- wpisowe gratis Tel.
0 693 366 543 - Damian
■ Praca w Go Sporcie Jelenia Góra poszukuje osoby na stanowisko sprzedawca.
Jeśli jesteś młodą osobą i interesujesz się
sportem zgłoś się do nas. Znajomość sprzętu
narciarskiego będzie dodatkowym atutem.
Cały etat. Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie cv i na adres gosport210@
interia.pl
■ Zatrudnię elektryka na budowie - Zatrudnię elektryka budowlanego z uprawnieniami
i doświadczeniem. +48 605 458 999, +48
502 205 670, ajotnet@wp.pl
■ Praca dla nauczycieli - Poszukujemy
nauczycieli wf-u, fizyki, języka angielskiego
i matematyki CV i list motywacyjny proszę
przesyłać na adres rekrutacja72@poczta.
fm
■ Praca dla księgowych - CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres rekrutacja72@poczta.fm
■ Praktyka dla studentów - Poszukujemy
studentów chętnych podjęcia praktyki dyplomowej kierunków, ekonomia, matematyka,
pedagogika, wychowanie fizyczne CV i list
motywacyjny proszę przesyłać na adres
rekrutacja72@poczta.fm
■ Pensjonat zatrudni - Potrzebna osoba do
pracy w pensjonacie Szklarska Poręba roma.
szklarska@neostrada.pl lub Tel. 075 717 27
45 Tel. 0 514 027 224
■ Firma poszukuje blacharza do pracy w
Holandii - szybkie wyjazdy więcej informacji
075 642 44 46 - Agnieszka
■ Przedstawiciel (odszkodowania) - S.O.S
Grupa Polska poszukuje przedstawicieli
handlowych. Mile widziana znajomość
rynku odszkodowań i ubezpieczeń. Prosimy
o przysyłanie CV na adres e-mail :dyrektorgeneralny@wypadek.sos.pl W celu umówienia
się na spotkanie rekrutacyjne prosimy o
kontakt w godz. 8-16 pod nr tel. 696 943
303. - S.O.S Grupa Polska Sp. z o.o.
■ Praca w sklepie firmowym - Zatrudnimy
Panią w nowym sklepie firmowym w Jeleniej
Górze. Praca od poniedziałku do piątku w
godz. 14-18 i w soboty w godz. 10-14. Mile
widziane emerytki i rencistki z umiejętnością
szycia. Kontakt: 0 607 122 636

Pilnie poszukuję opiekunki do 15miesiecznej dziewczynki w godzinach 8-16 /4
zł/h kontakt 660 486 880 Cieplice/Orla
jest możliwość dowozu dziecka do domu
opiekunki
■ Praca - dam pracę - 2-3 godziny dziennie
to mało – 600 zł dodatkowo to dużo - Basia
Kozieja zadzwoń Tel. 0 693 691 157
■ Finanse - Jako przedsiębiorca wiesz ze
nie możesz liczyć na emeryturę. Chcesz
żeby zarobione pieniądze pracowały na twoja
przyszłość? napisz misiur_88@interia.pl
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Student III roku prawa poszukuje pracy
biurowej z wolnymi weekendami, najchętniej
w Kancelarii lub pracy o charakterze
pokrewnym – Tel. 0 792 86 10 13
■ Szukam pracy biurowej - Kobieta - 30
lat - duże doświadczenie w handlu, obsłudze klienta, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera i urządzeń biurowych - Szukam
pracy na pełny etat, na umowę o pracę - Tel.
0 603 555 887 – Małgosia
■ Kierowca z samochodem dostawczym
nawiąże współpracę z firmą, hurtownią,
sklepem - Tel. 0 663 651 650
■ Mam solidne wykształcenie. Potrafię
zarządzać firmą – Jestem osobą komunikatywną, ceniącą uczciwość i rzetelność.
Ostatnio pracowałem w turystyce i nieruchomościach. Dysponuję własnym samochodem
– Combi – Palto Weekend – Jestem
dyspozycyjny – Tel. 0 507 932 248
■ Młoda kobieta szuka pracy - Odpowiedzialna i pojętna studentka studiów
dziennych szuka pracy popołudniami i w
weekendy. Posiadam m.in. umiejętność
obsługi pakietu Microsoft Office, mam
doświadczenie w obsłudze klienta oraz
w branży gastronomicznej. Kontakt: 509
374 298 Akwizycja i tym podobne - proszę
nie dzwonić
■ Wokalistka - Profesjonalna i zdolna
wokalistka podejmie stałą współpracę z
zespołem muzycznym. Czysta barwa głosu,
bogate doświadczenie, szeroki repertuar a do
tego miła aparycja. Własny sprzęt. Kontakt:
509 374 298 - Anna
■ Młody 24 lata prawo jazdy kat B + uprawnienia na wózki widłowe, kierowca bierny,
jeździłem samochodami dostawczymi
- busami, aktualna książeczka sanitarna.
Podejmę prace uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy Jelenia Góra Tel. 0 508 241 896
- Wojtek
■ Nauczyciel języka polskiego podejmie
pracę w szkole podstawowej lub gimnazjum
– Tel. 0 515 633 640
■ Pilnie szukam pracy w godzinach Popołudniowych, najchętniej sprzątanie - Gabinety

Lekarskie, Banki, Urzędy ) - Gośka - Tel. 0
609 262 875
■ Wyremontuje - mieszkania, podejmę się
wszystkich prac budowlanych – Tel. 0 661
025 923 lub 669 803 237 - Piotrek
■ Monter instalacji sanitarnych - Szukam
pracy w tym zawodzie oczywiście za godną
opłatę nr telefonu 660 437 144 posiadam
20 letnia praktykę w tym zawodzie - Darek
■ Podejmę prace w kawiarni - Mam 23
lata, ukończone technikum gastronomiczne.
Podejmę prace w kawiarni lub w punkcie
gastronomicznym. Praca tylko na rano do
godziny 15.30. Kontakt 0 697 380 759 lub
e-mail aniajg2@poczta.onet.eu - Ania
■ Podejmę pracę - Absolwentka Akademii
Ekonomicznej podejmie pracę na stanowisku
młodszej księgowej bądź pracy biurowej.
Kontakt 507 077 822 - Anna
■ Uprawnienia na wózki widłowe - posiadam uprawnienia na wózki widłowe oraz
uprawnienia na obsługę pieców Tel. 0 663
232 355
■ Glazurnik - Samodzielny glazurnik, prawo
jazdy, własne auto. Podejmę pracę, chętnie
za granicą. Tylko poważne oferty – Tel. 0 507
530 826 - Dariusz
■ Jestem tegoroczną absolwentką Technikum Handlowego. Mam 21 lat, prawo jazdy
kat. B. Jestem dyspozycyjna i zdecydowana
do podjęcia pracy. tel. 603-364-104 e-mail:
emilia991@op.pl - Emilia
■ Farmaceuta szuka pracy - Magister
farmacji z sześcioletnim stażem szuka pracy
w aptece na terenie Jeleniej Góry lub jej
okolicy(również na stanowisko kierownika).
Chętnie z zakwaterowaniem tel.506101282
sabinka6613@wp.pl
■ Pomocnik biurowy za darmo - Podejmę
bezpłatną praktykę w zakresie prac biurowych w celu nauki zawodu. Umiejętności:
obsługa komputera, Word, Excel, Internet,
poczta elektroniczna, umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność,
wykształcenie wyższe ekonomiczno-techniczne. Kontakt: danuta.a@libero.it - Danuta
■ Podejmę pracę, najchętniej w solarium, kiosku z prasą, sklepie z odzieżą lub
obuwniczym lub może oczywiście być to
praca biurowa. Jestem młodą osobą w
pełni dyspozycyjna z wykształcenia technik
handlowiec. nakretka@o2.pl
■ Pilnie szukam pracy - Mam 23 lata, ukończone technikum gastronomiczne. Posiadam
umiejętności :obsługa kasy fiskalnej, obsługa
komputera i urządzeń biurowych, łatwość w
nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
oraz szybko się uczę. Podejmę prace tylko na
rano do godziny 15.30 Tel. 0 697 380 759
e-mail aniajg2@poczta.onet.eu - Ania
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■ Rencista szuka pracy - Mam 50 lat.
Jestem obecnie na rencie i poszukuję pracy
w Jeleniej Górze lub okolicy o charakterze
ochrona obiektu, lecz nie koniecznie, posiadam prawo jazdy kat. B, lojalny, uczciwy. Tel.
0 691 389 357
■ Kierowca doświadczony b - podejmie
pracę na samochód osobowy, busa lub
ciężarowy (do 3,5t). Pełna dyspozycyjność,
duże - wieloletnie doświadczenie na trasach
krajowych i zagranicznych. Oferuję lojalność,
dyskrecję i poważne podejście do pracy. Tel.
– 604 911 790
■ Szukam stałej pracy, pilnie w Jeleniej
Górze. Wykształcenie średnie z maturą.
Uregulowany stosunek do służby wojskowej
w ŻW. 5-cio miesięczny staż jako pracownik
biurowo-administracyjny. Tel. 0 661 716
765 lub e-mail dbc_k44@wp.pl - Kamil 20
■ Szukam pracy na terenie Jeleniej Góry.
Z wykształcenia jestem mechanikiem
samochodowym, posiadam prawo jazdy
kategorii b. Mam 23 lata – Tel. 0 512 117
795 - Krzysiek
■ Anglistka - Nauczyciel angielskiego z
doświadczeniem poszukuje pracy w szkole,
lub biurowej, bądź też innej związanej z
językiem angielskim. Tel.607 535 499
■ Podejmę prace jako kierowca prawo
jazdy kat. B i C, pełna dyspozycyjność.
Kontakt: 0 601 698 950 - Paweł
■ Masażystka - Kasia, 23 lata podejmę
pracę jako masażystka mój nr Tel. 0665
863 116
■ Podejmę pracę w koordynacji lub organizacji przedsięwzięć, w biurze, również
inne propozycje, niekoniecznie na pełen
etat, jestem rzetelna, odpowiedzialna,
dyspozycyjna, proszę o kontakt na nr 603
294 494
■ Asystent, praca w biurze – młoda, zdolna,
dyspozycyjna z determinacją dążąca do
celu, obecnie niedoceniana jako asystent
kierownika szuka nowych, ciekawych
wyzwań w samorealizacji i podnoszeniu
swych kwalifikacji wiola28_1978@wp.pl
lub 507 059 078 – Wiola
■ Podejmę pracę w zawodzie Sprzedawcy
- goska34@amorki.pl
■ Mam 23 lata, ukończone technikum
gastronomiczne. Posiadam umiejętności
obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera
i urządzeń biurowych, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz
szybko się uczę. Podejmę prace tylko na rano
do godziny 15.30 Kontakt:0 697 380 759
e-mail aniajg2@poczta.onet.eu - Ania
■ Pilnie szukam pracy w sklepie - Mam 23
lata, wykształcenie średnie. Podejmę prace
w sklepie tylko na rano do godziny 15.30.

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

OGŁOSZENIE W RAMCE
Regulamin

Podejmę się pracy - szukam pracy mam
26lat młoda energiczne z Karpacza każdą
praca 507 870 086
■ Student zaoczny, ochrona - Student
zaoczny, ogólnie wysportowany, niemiecki,
komputer podejmie pracę najlepiej w ochronie Tel. 0 695 430 143 – student
■ Podejmę bezpłatną praktykę - Podejmę
bezpłatną praktykę w zakresie prac biurowych w celu nauki zawodu. Umiejętności:
obsługa komputera, Word, Excel, Internet,
poczta elektroniczna, umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność,
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dyspozycyjność od zaraz. Kontakt: danuta.a@libero.
it - Jeleniogórzanka
■ Studentka szuka pracy - Studentka V roku
Akademii Ekonomicznej poszukuje pracy na
1/2 bądź 3/4 etatu - kontakt: studentkaae@
o2.pl - ANIA
■ Podejmę pracę w zawodzie logopedy w
placówce państwowej, lub otworzę z kimś
prywatny gabinet. Jestem chętna do pracy i
ambitna, szybko się uczę. Mój telefon: 661
692 677 - Aleksandra Sadowska
■ Prace porządkowe - chętnie pomogę
Państwu w drobnych pracach przydomowych zadbam o ogród pomaluje, wyczyszczę
- Słowem wszystko to na co czasu nie ma w
dzisiejszych czasach zapracowany człowiek
– Tel. 0 693 232 832 - Jacek
■ Pomoc domowa - Jestem ambitna
uczciwa i pracowitą dziewczyna nie boję
się prac domowych. Mogę sprzątać, myć,
odkurzać gotować słowem prowadzić Państwa dom. Jestem dyspozycyjna, posiadam
własny transport – To mój numer 501 236
326 - Studentka
■ Dyspozycyjny - Uczciwy, odpowiedzialny
50 latek wolny czas Passat combi pr. b+c.
Oczekuję propozycji. - iwan56@op.pl
■ Poszukuję pewnej pracy (GB)! - Proszę o
kontakt osoby, mające informacje o pewnym
zatrudnieniu na Wyspach Brytyjskich,
bądź osoby które organizują wyjazdy do
pracy. Prace budowlano-wykończeniowe,
ogrodnictwo, ewentualnie fabryki. Angielski
komunikatywny- słabo. Kontakt 0 697 454
212, bądź qualitative@vp.pl - Paweł
■ Geograf szuka ciekawej pracy - Podejmę
pracę pozwalającą mi rozwijać się wielokierunkowo, wymagającą twórczego
zaangażowania; mam 31 lat, ukończyłem
geografię na UJ w Krakowie, biegle posługuję się komputerem, mój angielski jest
komunikatywny, posiadam prawo jazdy kat.
B, doskonale orientuję się w terenie - 665
016 367 - Marcin
■ Dozorca - stróż - portier - Szukam pracy
na terenie Karpacza, Kowar i okolic. Na
umowę z orzeczeniem o niepełnosprawno■

w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
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KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Kontakt: 0 697 380 759 e-mail aniajg2@
poczta.onet.eu - Ania
■ Podejmę pracę w kawiarni - Mam 23
lata, ukończone technikum gastronomiczne.
Podejmę prace w kawiarni lub w punkcie
gastronomicznym. Praca tylko na rano do
godziny 15.30. Kontakt 0 697 380 759 lub
e-mail aniajg2@poczta.onet.eu - Ania
■ Podejmę pracę po godz.15 – stej.
Umiejętność szybkiego pisania na komputerze, znajomość obsługi sprzętu biurowego,
komunikatywna, wykształcenie wyższe,
prawo jazdy- Tel. 0 607-545-630
■ Poszukuje dorywczej pracy - Jestem
osobą uczącą się i chciałabym pracować
dorywczo w weekendy. Proszę o przesyłanie
ofert na maila: paula1701@interia.pl
■ Podejmę pracę - Absolwentka Akademii
Ekonomicznej podejmie pracę na stanowisku
młodszej księgowej bądź pracy biurowej.
Kontakt 507 077 822 - Ania
■ Hydraulik - instalacje c.o, gazowe, kanalizacyjne oraz ziemne Tel. 0 511 324 011
■ Praca weekendowa - dwie ucząca
się dziewczyny posiadające książeczkę z
sanepidu podejmę się pracy w weekendy
kontakt pod nr Tel. 0 884 151 131
■ Młoda kobieta szuka pracy - Odpowiedzialna i pojętna studentka studiów
dziennych szuka pracy popołudniami i w
weekendy. Posiadam m.in. umiejętność
obsługi pakietu Microsoft Office, mam
doświadczenie w obsłudze klienta oraz w
branży gastronomicznej. Kontakt: 509 374
298 Akwizycja itp. - proszę nie dzwonić
– Anna
■ Podejmę pracę - Mam ukończone
pomaturalne studium ekonom. Posiadam
doświadczenie zawodowe na stanowisku
asystent okienkowy (kasjer) - urząd pocztowy. Jestem osobą odpowiedzialna, ambitną
i komunikatywną – Tel. 0 506 368 050,
ira0403@gmail.com - Irena
■ Kucharz podejmie pracę - 24-latek
podejmie prace na stanowisku kucharza, z
wykształceniem technika zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Z
trzy letnim stażem w hotelu w Staniszowie.
Stawka minimalna: 2000zł netto za pełen
etat. Tel. 0 669 367 314 adres e-mail:
ryszard.nowak@amorki.pl - Ryszard Nowak
■ Kierowca/inne uprawnienia - Szukam
pracy, wiek 30 lat. Prawo jazdy kat. "B"
(doświadczenie - busy). Uprawnienia- przewóz do 9 osób i wózki widłowe. Dyspozycyjny, komunikatywny i nie karany. Kontakt
pod Tel. 0 695 562 340 - Remik
■ Budowlaniec - Wykonam roboty budowlane murarsko-tynkarskie + ocieplanie
domów - Tel. (075) 76 73 214
■ Do ochrony - Student zaoczny, ogólnie
wysportowany (kulturystyka, rower itd.)
podejmie pracę najlepiej w ochronie 695
430 143 - ochrona
■ Podejmę prace od zaraz na terenie
Jeleniej Góry – Cieplice - doświadczenie
przy opiece starszych osób - proszę pisac:
asia397@amorki.pl
■ Podejmę pracę w IT /pokrewną - Jestem
absolwentem Kolegium Karkonoskiego (specjalność: elektrotechnika i telekomunikacja,
specjalizacja: inżynieria komputerowa).
Podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry
związaną z branżą IT lub pokrewną. Na

życzenie wyślę CV. Kontakt: Tel. 0 505 618
248 - mail piatek.p{at}gmail.com
■ 19 lat kat. b nie palący - szukam pracy,
dyspozycyjny, nie karany - uczę się tylko w
weekendy (szkoła zaoczna). Kontakt – 605
311 351, 605 731 351, jkorzeniak@gmail.
com - Janusz
■ Dyspozycyjna do prac biurowych Podejmę pracę w zakresie prac biurowych.
Umiejętności: obsługa komputera, Word,
podstawy Excela, biegle Internet, poczta
elektroniczna, umiejętności interpersonalne,
samodzielność, odpowiedzialność, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Dyspozycyjna
od zaraz. Kontakt: danuta.a@libero.it Jeleniogórzanka
■ Pilnie szukam pracy!!! - Szukam pilnie
pracy, jestem osobą młodą pracowitą i
zdyscyplinowaną mam prawo jazdy kat.
B, bez nałogów. Niestety mogę pracować
tylko w godz. między 7 a 16 Tel. 0 695 391
306 - Agnieszka
■ Podejmę pracę, kat b, - Student zaoczny
akademii ekonomicznej w Poznaniu ( kier
finanse i rachunkowość) poszukuje pracy.
Najchętniej w dziale finansów i bankowości,
ale mile widziane także inne prace. kontakt:
email: misiur_88@interia.pl Tel. 0 783 032
755 - student zaoczny
■ Szukam pracy - Młode małżeństwo
szuka pracy za granicą np. na produkcji
oferty proszę przesyłać na maila tomala25@
op.pl - Kamila
■ Kierowca kat. B, C, E szuka pracy D990@interia.pl
■ Praca dodatkowa w listopadzie - Mężczyzna, 26 lat, student, podejmę dorywczą
pracę do końca listopada, dyspozycyjny od
poniedziałku do piątku kontakt: 781 143
290 gg: 3641101 - Łukasz
■ Pomocnik budowlany - pomocnik budowlany znam się na gładziach regipsy itp. -Tel.
0 721 470 101 - Norbert
■ Podejmę każdą pracę w weekend jestem osobą przedsiębiorczą i odpowiedzialną kontakt : rowerybaran@interia.eu
Tel. 0 601 733 339
■ W okolicach Małej Poczty wyjdę z
psem na spacer .Spacer nie więcej niż 20
minutowe. Pies nie powinien być agresywny i
bardzo duży. Cena zależy od ilości spacerów.
Dodatkowe informacje pod numerem 886
575 253 - Gosia
■ Kierowca kat a, b, c, e , samochód
dostawczy Renault Trafic (1T,2m3) jestem
emerytem, podejmę pracę jako kierowca
- Tel. 0 607 100 857
■ 30 latek poszukuje pracy - poszukuje
jakiejkolwiek pracy na terenie Niemiec prawo
jazdy kat b po wojsku dyspozycyjny uczciwy
pracowity Tel. 505 447 978
■ Kierowca C E - C+E, badania psychotechniczne, kurs na przewóz rzeczy, półroczne
doświadczenie w transporcie międzynarodowym, podejmę pracę na busie lub aucie
ciężarowym (częste zjadły do domu) - Tel.
0 667 765 383
■ Poszukuję pracy - Mam na imię Iza i
jestem młodą i ambitną dziewczyną która
studiuje zaocznie i poszukuję pracy. Wcześniej pracowałam jako barmanka w barze
Na Pętli Pracę mogę zacząć od dziś. Jestem
dyspozycyjna, lojalna, sumienna, uczciwa i
rzetelna – Tel. 0 665 883 021

Rencista szuka pracy - Mam 50 lat.
Obecnie jestem na rencie, szukam pracy
w Jeleniej Górze lub okolicy o charakterze
ochrona obiektu, pracownik gospodarczy
inne propozycje. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Lojalny, uczciwy. Tel.691 389 357
– Dzidek
■ Kierowca kat. B - Podejmę pracę - Tel. 0
691 111 304 - Wojtek
■

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Kuchenkę gazową ZANUSSI, mało
używaną wraz z butlą i reduktorem na
propan-butan. Wiadmość wieczorem – Tel.
075 75 15 449
■ Nowa, komfortowo wykończona szeregówka, blisko Jeleniej Góry. Powierzchnia
domu 130m2, działki 680m2, C.O. , gazowe
i kominkowe. Cena 480 tys. zł – Tel. 0
509 056 345
■ Stylowe 4 pokojowe mieszkanie z dwoma
balkonami na pierwszym piętrze w secesyjnej kamienicy w centrum Jeleniej Góry
– cena 320 tys. – Tel. 0 509 056 345
■ Mieszkanie w Cieplicach, częściowo do
remontu kapitalnego – 196m2, 5 pokoi na
I piętrze i 2 na poddaszu. Duży ogród. Blisko
Parku Zdrojowego i Norweskiego – Tylko
150zł zam2 w rozliczeniu może być tanie
2 pokojowe w Cieplicach lub okolicy – Tel.
0 507 621 893
■ Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
62m2 – duże pokoje - piętro na Zabobrzu
ulica Kiepury Tel. 0 606 360 443 i Tel.
075 64 34 534 po godzinie 17
■ Sprzedam lub zamienię na kawalerkę
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry 75m2
– dwupoziomowe, taras, balkon, garaż,
pomieszczenia gospodarcze – Cena 265
tys. – Tel. 0 503 169 232
■ Sprzedam lub zamienię na Jelenią Górę 3
pokojowe mieszkanie I piętro o powierzchni
76,2 w Piechowicach . Ogrzewanie gazowe
+ kominkowe – Cena 165 tys. do negocjacji
– Tel. 0 506 297 913
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - 45 m
do wykończenia 99.000 - Tel. 0 504 133
204 - Agnieszka
■ Dom 210 tys. do zamieszkania poniemiecki dom 140 m2 w środku stylowo
wykończony okolice Jeleniej Góry. Tel.0 693
056 760 N.J – Andrzej
■ Dwupoziomowe 169.000 - Mieszkanie
52m2 dwupoziomowe dla młodych osób.
Na powierzchnię lokalu składają się dwie
otwarte powierzchnie: salon z aneksem
kuchennym pod ścianą oraz drugi poziom
- sypialnia z przejściem do łazienki z prysznicem. Na piętro prowadzą lekkie ażurowe
schodki. Czynsz 250 zł - Ewa Nkop 0 509
057 037
■ Dom wiejski Zachełmie u podnóża góry
Chojnik, przedwojenny wymagający remontu
z dużą stodołą idealną do adaptacji na
dowolne cele. Doskonały na agroturystykę
lub dom rodzinny. Rychlewski Remigiusz
NŻ 0 501 736 644
■ 3 pokojowe ok. Intermarche, 230.00 - 3
pokoje, blok, II piętro, czynsz z ogrzewaniem
175 zł, powierzchnia 67m2, cena 230.000
- Ewa Nkop Tel. 0 509 057 037
■ Bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje Zabobrze II 63m2 Tel.0 508 240 830

Mieszkanie w centrum 2 pokojowe przy
deptaku. I piętro, wygodne w ciekawym
miejscu. 197 tys. zł Remigiusz Rychlewski
NŻ 0 501 736 644
■ Kiepury, 3-pok, 218.000 - 3-pokoje na
Kiepury, IV piętro, 65m2, balkon z widokiem,
w cenie pełne wyposażenie, wc i łazienka
osobno. - Ewa Nkop 509 057 037
■ 4 pokojowe Cieplice - Sprzedam mieszkanie 4 - pokojowe w Cieplicach na Osiedlu
Orlim, piwnice + ogródek działkowy. EuroDom – 691 210 677
■ Centrum 3 - pokoje 171.000 - Wysoki
parter, centrum, 3 pokoje rozkładowe,
47m2, okna nowe pcv, ogrzewanie w czynszu 260zl. - Ewa Nkop 509 057 037
■ 2 pokojowe Sobieszów - Bardzo ładne
mieszkanie w budynku z cegły. Budynek
po gruntownym remoncie, ocieplony, nowe
instalacje, ogrodzony, miejsca parkingowe.
Mieszkanie oferuje pokój dzienny, sypialnię,
przestronną kuchnię, łazienkę z dużym
oknem. Euro-Dom - Asia 691 210 677
■ Mieszkanko Cieplice - Sprzedam dwa
pokoje 130000 zł Tel.0 508 240 830
■ Mieszkanie na lokal-centrum - Parter
centrum świetne na lokale użytkowe 53m2
za 220.000 i 68m2 za 228.000zł - Ewa
Nkop 509 057 037
■ Orle 4-pokoje 211.000 - II-piętro blok na
oś. Orlim, 4 osobne pokoje, wc i łazienka
osobo nowe okna, reszta do remontu, cena
211.000 - Ewa Nkop Tel. 0 509 057 037
■ Nowatorskie mieszkanie - Orle, 3 - pokoje,
55m2, IV piętro, wszystko po remoncie, zrobione wg indywidualnej aranżacji, 216.000
- Ewa Nkop 509 057 037
■ Szklarska dla konesera - 6 pokoi, 140m2,
piętro willi, dużo świetnie zachowanych
elementów, łazienka i kuchnia do remontu,
pięknie odzyskane drzwi i okna. - Ewa Nkop
Tel. 0 509 057 037
■ Noskowskiego 52m2, 192.000 - po
remoncie, wysoki parter, szafa w przedpokoju, duży balkon, nowe okna, cena 192.000
- Ewa Nkop 509 057 037
■ Piętro w willi - Piętro w willi w Cieplicach
3 pokoje kuchnia łazienka działka 400m +
pokój letni na poddaszu . Willa 2 rodzinna
mieszkanie bezczynszowe. Tel. 603 788
610
■ Kawalerka Sobieszów - Kawalerka na
parterze w blokach 26m wymienione okna
czynsz 143 zł z ogrzewaniem Tel. 0 603
788 610 Małgorzata
■ 97m2 - 287000 zł Cieplice - Sprzedam
mieszkanie w Cieplicach w spokojnej okolicy,
blisko centrum. Mieszkanie na pierwszym
piętrze, trzy pokoje, kuchnia łazienka i przedpokój + pokój do którego wchodzi się z klatki.
400m2 ogrodu. - 0 507 758 456
■ Nowy dom - Dom do wykończenia w
zabudowie bliźniaczej, 150m2, salon z
wyjściem na taras + 3 sypialnie, 2 łazienki,
balkon. Teren starannie zagospodarowany,
widok na góry, duża działka. Cena 450 tys.
- Iza 501 181 875 Nieruch ED
■ Kawalerka 35m2 ładna - Duża kawalerka, po remoncie. Niski czynsz 160zł z
ogrzewaniem. Kuchnia w zabudowie. W
spokojnej dzielnicy, blisko do centrum.
145000 zł 0 507 758 456 - Anna
■ Okolice ul. Morcinka - Przestronne
mieszkanie 67m2, 3 pok., kuchnia, łazienka,
■

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

oddzielne wc, IIpiętro, balkon, piwnica,
możliwość dokupienia garażu. niskie opłaty
miesięczne 175zł. – Tel. 0 501 181 875
NieruchED
■ Nowoczesne 3pok. - 3 pok. 55m2,
balkon, mieszkanie po remoncie, kuchnia
z nowymi meblami w zabudowie + AGD (w
cenie), garderoba. mieszkanie urządzone
w ciepłych kolorach – Tel. 0 501 181 875
NieruchED
■ 48m2 144000zł Cieplice - Mieszkanie
na os. Orle w kamienicy, dwa duże pokoje,
spora kuchnia i łazienka. Mieszkanie wymaga
częściowego remontu, cena do negocjacji.
Wysoki parter - 0 507 758 456 - Ania
■ 3 pok. Zabobrze III - Ładnie zaaranżowane mieszkanie o pow. 64m2, 3 pokoje
przerobione na salon, sypialnię oraz kuchnię
połączoną z jadalnią; łazienka po remoncie.
cena 207 tys. – Tel. 0 501 181 875
NieruchED
■ 54m2 160000zł b.Ładne - Bardzo
ładne mieszkanie, po kapitalnym remoncie,
na podłogach ładne panele, nowe okna
i parapety, nowa instalacja, mieszkanie
duże, przestronne, bezczynszowe. 54m2
- 160000zł. Ogródek, garaż, piwnica, strych.
Miłków - 0 507 758 456
■ 987m2 działka Cieplice - Do sprzedania
działka w Cieplicach na osiedlu domków,
bardzo ładna widokowa, bardzo blisko do
centrum. 0 507 758 456 - Anna
■ Dom w okolicach Karpacza o pow.
całkowitej 565m2, doskonały na prowadzenie działalności usługowej, pow. ogrodu
1200m2 Cena: 465000zł. - NJ Marta 665
199 953
■ Atrakcyjne mieszkanie w stanie idealnym. Położone w samym centrum Jeleniej
Góry. Mieszkanie rozkładowe, oferujące 4
ładne pokoje +duży balkon. 67m2 - NJ.Marta
Tel. 0 665 199 951
■ Nowe 2 pokojowe 165 tys. - Mieszkanie
w Cieplicach na 2 piętrze,2 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka,balkon. Nowe,
niezamieszkałe, wykończone. Piwnica 12m2.
Czynsz ok70zł – 47m2 – Tel. 0 695 400
566, 693 400 805
■ 99 900 zł dom Stara Kamienica - wolno
stojący o pow. 140 mkw. położony w Starej
Kamienicy. Dom posadowiony na działce o
pow. 800 mkw. Ogrzewanie piecowe. Cena
99 900 zł, Nieruchomości Pindyk 075/ 75
235 05, 0 607 270 989.
■ Bardzo ładną, ciepłą i słoneczną kawalerkę o pow. 35m2 po kapitalnym remoncie
w kamienicy – Tel. 0 607 991 971
■ Piękny dom w Cieplicach - piękny dom
wolno stojący w spokojnej dzielnicy Cieplic,
pow.218m2 ,działka 470m2, 6 pokoi, 3
łazienki, garaż na 2 samochody, piękny
widok na panoramę Karkonoszy – Tel. 0
607 991 971
■ Sprzedam na Orlim – 2 pokojowe, 48m2,
parter, ogródek - 0 607 991 971
■ Mieszkanie - okolice Intermarche - Sprzedam bardzo ładne rozkładowe mieszkanie
w kamienicy na parterze, po kapitalnym
remoncie,3-pokoje,łazienka,wc,nowe okna,
wymieniona instalacja, do zagospodarowania ogródek – Tel. 0 607 991 971
■ Łysa Góra - Dziwiszów - Sprzedam 2,5 ha
pod inwestycje turystyczne przy górnej stacji
wyciągów na Łysej Górze w Dziwiszowie.
Sprzedaż prywatna. Informacje Tel. 0 603
954 845
■ Kiepury 93 metry - bezczynszowe w
budynku dwu rodzinnym 0 696 265 244
- właściciel
■ Szereg, 112m2, Os czarne, bezp. - Bezpośrednio sprzedam szereg, 112m2 + garaż +
mały ogródek, os. Czarne, ładna i spokojna
okolica – Tel. 0 601 606 955
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Mieszkanie 37m w Jelenia Góra - Cieplice
37m do remontu, niski czynsz 70zl,cicha i
spokojna okolica. Cena 115 tys. bez pośredników Tel. 0 788 180 855 - Właściciel
■ 3M - 170000 zł - Trzypokojowe mieszkanie w bloku na parterze w pow. ok. 50
m2. Mieszkanie jest rozkładowe: 3 pokoje,
łazienka z wc, kuchnia, przedpokój. Mieszkanie jest wyposażone w drzwi antywłamaniowe. Blok ocieplony, codziennie sprzątana
klatka – Tel. 0 792 167 494
■ 3 pokoje centrum - Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe+ mały salonik z kominkiem
blisko centrum, po remoncie. Cena 289000
zł. Euro-Dom - Asia ED 691 210 677
■ Tani dom 176000zł - Połowa domu
przedzielona w pionie o pow. 101 m2, do
którego należy w całości ogrodzona działka
o pow. 657 m2. Na dom składa się: ganek,
przedpokój, łazienka, duża kuchnia, 3 pokoje
oraz strych. Ogrzewanie tradycyjne. Dach z
blachy. Ogólny stan-do remontu. - NJ Justyna
792167494
■ Dom rodzinny / biuro - gabinet - Dom w
Sobieszowie na spokojnym osiedlu. Doskonały dla rodziny jak i prowadzenia dowolnej
działalności. Przestronne przyziemie, dwie
kondygnacje mieszkalne z wewnętrzną
klatką schodową. Garaż, zadbany ogród.
Przyzwoity standard z wyższej półki. Doskonała cena. Remigiusz Rychlewski 0 501
736 644
■ Mieszkanie w Lubaniu - Ładne trzypokojowe 47m2 na trzecim piętrze w bloku w
Lubaniu za 124500zł - 602 732 135
■ Mieszkanie 72,9m2 - własnościowe
na parterze. Duże pokoje, duża kuchnia i
duża łazienka dwa przedpokoje , wszystkie
media. Dodatkowo cztery pomieszczenia
przynależne o pow. 12,2m2. cena 135 000
bez pośredników Tel. 075 75 15 347 po
17 - Honorata
■ Mieszkanie w Sosnówce - Sprzedam
mieszkanie 70 m 2 bezczynszowe w Sosnówce, rozkładowe 2 pokoje, duża kuchnia,
przedpokój, łazienka, strych, garaż, 300
m2 ogródek. Mieszkanie jest po remoncie,
wszystkie media, ogrzewanie gazowe plus
kominek z dystrybucją gorącego powietrza.
+ wyposażenie / 075 7610978 - Dorota
605 305 424
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry ul.
Wojska Polskiego / ok. 110 m2. Cztery
pokoje, kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze,
piwnica. Kontakt 0513 859 536 - Ania
■ Działki w Komarnie - Sprzedamy działki
budowlane w Komarnie, 70zł/m2. Nieruchomości – Tel. 0 504 131 604
■ Ładne mieszkanie - Mieszkanie 64,5
m kw. (2 pokoje, kuchnia z wyposażeniem,
łazienka, mała garderoba) po kapitalnym
remoncie, 7 km od Świeradowa Zdroju +
garaż i komórka na opał - atrakcyjna cena
– Tel. 0 508 290 939
■ Nowa cena... - Dom w Lubaniu ok. 120
m2 na działce 931 m kw. w ładnej okolicy
Tel. 0 508 290 939 NŻ. - Magda
■ Kawalerka w centrum Jeleniej Góry – Tel.
0 662 009 300
■ Hala 550mkw w JG - Hala 550mkw + 2
pomieszczenia biurowe; na piętrze mieszkanie z oddzielnym wejściem, 4-ro pokojowe
z kuchnią i łazienką; piwnica, kotłownia,
2 kanały dostosowane do LKW; wszystkie
media + siła; działka o powierzchni 1.800
m2, ogrodzona CENA: 820 tys. - Tel. 0 693
400 805 / 0 695 400 566 - LOCUM
■ Dom + działka (3.581 m2) Cieplice
- Dom+ 2 budynki gospodarcze; Parter: 2
pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia gospodarcze; piętro: rozkładowe, 4 pokoje, 2
kuchnie, wc, spiżarka, łazienka, balkon;
strych do adaptacji, piwnica; ogrzewanie
centralne na paliwa stałe; wszystkie media
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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+ siła Cena: 690 tys. Tel. 0693 400 805 /
0695 400 566 - LOCUM
■ Działka w Kamiennej Górze - Do sprzedania działka budowlana z warunkami
zabudowy 2.720m2 pod dom z usługami,
wszystkie media. Cena 40 zł/m2 = 108.000
zł - Danuta
■ Cieplice - ładne - Sprzedam 40,4m2 w
kamienicy, 2 pokoje, rozkładowe, parter,
strych, piwnica, ładna okolica, 140.000,
Tel. (075) 75 57 830 lub Tel. 0 661 324
780 po 18.00 – Kasia
■ Okazja obiekt przemysłowy: powierzchnia zabudowy 700 m2, działka 2100 m2,
hale produkcyjne, chłodnie, pomieszczenia
socjalne i biurowe, rampy. Obiekt przyłączony do miejskiej oczyszczalni ścieków.
Adres: ul. Mickiewicza Świerzawa woj.
dolnośląskie. Kontakt: e-mail:bobowskiw@
tlen.pl Tel: 078 563 6539
■ Dziwiszów - Sprzedam działkę ~900
metrów ( w trakcie przekwalifikowania na
budowlaną), oraz budynek gospodarski z
działką 300m. Dla zainteresowanych prześlę
zdjęcia na meila. Cena każdej nieruchomości
to 80.000 zł. - jarosof@o2.pl
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - budynek 7 rodzin;46m2; parter; bez czynszowe;2pokoje;kuchnia i łazienka z wyposażeniem;
spiżarka; ogrzewanie gazowe; taras +
ogródek; miejsce garażowe; osobne wejście;
189 tys.; 669 975 745 – Roman
■ Mieszkanie o pow.64,5m. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba, korytarz,
garaż. własne co. wszystko nowe. Bez
czynszu, własnościowe. okolice Świeradowa,
25 km od Jeleniej Góry. cena: 115 tys. Tel. 0
500 491 865 - Leszek
■ Działka budowlana 1500 m - sprzedam
działkę w Dziwiszowie o pow.1500m kontakt
Tel. 0 512 428 692 - sprzedający
■ Dom znajduje się we wsi Gierałtów
(okolice Bolesławca), cena do uzgodnienia.
Nr kontaktowy: 075 736 81 29 - Anna
■ Dom 210 tys. do zamieszkania - Sprzedam dom z zabudowaniami oraz 0.5ha
przyległej do niego łąki. Odległość 15min
samochodem od J.G. Tel. 693 056 760
N.J - Andrzej
■ Połowa domu okolice Bolesławca Sprzedam 1/2 domu po remoncie tj. ok.
90m2 mieszkanie z osobnym wejściem,
z apartamentem także z oddzielnym wejściem, bezczynszowe, 450m2 ogród,
garaż z kanałem. Całość ogrodzona. 15min.
samochodem do Bolesławca. Na życzenie
wyślę zdjęcia nieruchomości. Tel. 693 056
760 N.J - Andrzej
■ Komarno - działka budowlana - 1600mkw.
z pozwoleniem na budowę i projektem
domku oraz garażu dwustanowiskowego.
Media: skrzynka ZK, nowa studnia, doskonały
dojazd droga asfaltową, cena bez negocjacji
100 tys. zł. Pośrednikom dziękuję. Tel. kont.
0 502 786 897
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim 96
m taras garaż piwnica ogród niezależne
bezczynszowe nawo czesne Tel. 0 694
258 713
■ 2 - letnie mieszkanie własnościowe,
bezczynszowe. 50 m2. Własne miejsce parkingowe, teren ogrodzony, Zabobrze III. Cena
215 tys. PLN. 0 602 690 266 - Paweł
■ Mieszkanie 63m na Kiepury 4 piętro,
winda, budynek z cegły – Tel. 0 608 194
429 - Beata
■ Sprzedam, wynajmę mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu przy ul. Różyckiego.
Kontakt: +48 507 710 180 tel./fax. 075/
643 60 37
■ Dom w Karpaczu - o pow. 130 m2,
na działce o pow. 1100 m2. Dom oferuje
4 pokoje, kuchnię z jadalnią, łazienkę,
werandę z widokiem na góry i pomieszczenie

gospodarcze. Cena 820.000 zł. Tel. 0 501
181 159 - Anatola
■ Sprzedam atrakcyjny dom z pomieszczeniami na gabinet lekarski lub oddzielnym
lokalem mieszkalnym. Pow. 260 m2.Dom
znajduje się w Sobieszowie, w dzielnicy
willowej, blisko centrum. Cena 599.000 zł
Tel. 0 501 181 159
■ Pensjonat w Szklarskiej Porębie w
sąsiedztwie wyciągu.46 miejsc, pokoje z
łazienkami, stołówka na 65 os. Wypożyczalnia sprzętu zimowego na 40 os. Tel. 0 501
181 159 - Anatola
■ Pensjonat w Karpaczu - Bardzo atrakcyjna oferta sprzedaży pensjonatu przeznaczonego na 46 os. 18 pok. z łazienkami
i balkonami, zaplecze gastronomiczne,
przestronne mieszkanie, 3 garaże i ładnie
zagospodarowana działka. Położenie obiektu
z widokiem na panoramę gór. Tel. 0 501 181
159 - Anatola
■ 2 pok. w Cieplicach - 48m os. Orle wysoki
parter w sześcio - rodzinnej kamienicy
- 144000 - 663 25 90 92
■ 2 pok. Kiepury - 52m 2 pok. I p z balkonem duże przestronne mieszkanie 175000
- 663 25 90 92
■ Obiekt turystyczny okolice JG - Atrakcyjny obiekt turystyczny na 80 osób z
ładnym mieszkaniem dla właściciela, na
działce ok. 2 Ha. 27 pokoi z łazienkami i
balkonami, sala konsumpcyjna o pow.120
m2, kawiarnia, sala zabiegowa i sala
bilardowa. Położenie w sąsiedztwie lasów
- Tel. 0 501 181 159 - Anatola
■ 3000 m2 - Działka na os. Czarne,
100zł/m2. 0 507 758 456 - Anna
■ Zabobrze III m3 207000zł - Bardzo
ładne mieszkanie, parter, po kapitalnym
remoncie z kuchnią w zabudowie. 0 507
758 456 - Anna
■ 48 m2 144000 zł Cieplice - Mieszkanie
na oś. Orle, dwa duże pokoje, rozkładowe, do
częściowego remontu, wysoki parter. Cena
do negocjacji - 0 507 758 456
■ 11300m2 - budowlana 65zł/m2 Działka z pięknymi widokami przy trasie
z Jeleniej Góry do Karpacza. Pod budowę
jednorodzinna lub wielorodzinną szeregową,
można podzielić na mniejsze działki po
1000m2. - 0 507 758 456
■ Mieszkanie 3 pok. Zabobrze III - Sprzedam bez pośredników ładne mieszkanie na
Zabobrzu III 3 pokoje 63 m2 na czwartym
piętrze - Tel. 0 506 714 649 - Jerzy
■ Działkę 30a pod zabudowę
jednorodzinną(siedlisko) w Wojcieszycach
Górnych sprzedam 691 445 995. Z działki
widoczki na Karkonosze, blisko las. Komunikacja miejska 100m. - Mariusz Branicki
■ Orle 3-pokojowe sprzedam - Mieszkanie
3-pokojowe z balkonem (wysoki Parter) na
oś. Orle sprzedam, bez pośredników Kontakt
691 445 995 – Mariusz
■ 2 pokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w okolicach Świeradowa – 501
181 159
■ Mieszkanie na Zabobrzu I ! 40m2 3000zł
za m2 2 pokoje. - Marta 665 199 951
■ Duży dom w Karpaczu (540m2) + bungalow nowy, dwie sypialnie salon, łazienka
i wc. Nieruchomość nowa, z dużą działką
(1600m2) i stawem. Można komfortowo
mieszkać i wynajmować apartamenty.
Możliwość rozbudowy. 1900000 zł do
negocjacji - 0 507 758 456
■ Kawalerka 105 tys. Kiepury - luksusowa
kawalerka 21m2 na Kiepury, po generalnym
remoncie, pokój z aneksem kuchennym z
meblami na wymiar na zamówienie, bar +
dwa hokery. szafa z przesuwanym lustrem,
telewizja kablowa + Internet Tel. 664 477
800 - Patrycja

Piętro domu w Jeżowie Sudeckim - mieszkanie 64m z pom. przynależnymi 84m na I
p kamienicy dwu rodzinnej po kapitalnym
remoncie nowe instalacje elektryczne i
kanalizacyjne. ekologiczne szambo, 750m
działka - w mieszkaniu pozostaje większość
wyposażenia - (kuchnia w zabudowie, dwie
szafy na wymiar)i blisko stawy rybne i las
– Tel. 0 663 259 092
■ Działkę budowlaną w gm. Mysłakowice
przy głównej drodze Kowary-Jelenia Góra,
bez pośredników, o pow. 1000 i 2000 m kw
z projektem domu – Tel. 0 509 326 914
■ Kawalerkę po remoncie na Zabobrzu I,
27m, Tel. 0 791 267 076 - Janusz
■ Pensjonat Świeradów - Dwa nowe
domy(450mkw),jeden przystosowany
pod wynajem pokoi gościnnych, połączone garażem i salą. Dobudowany obiekt
handlowy. Nieruchomość wykończona w
wyższym standardzie. Istnieje możliwość
dobudowania budynku ok. 8x20 – Tel. 0
662 954 401 lub marceb1@wp.pl 2.6 mln
- właściciel
■ Sprzedam mieszkanie 70 m 2 bezczynszowe w Sosnówce, rozkładowe 2 pokoje,
duża kuchnia, przedpokój, łazienka, strych,
garaż, 300 m2 ogródek. Mieszkanie jest
po remoncie, wszystkie media, ogrzewanie
gazowe plus kominek z dystrybucją gorącego powietrza. + wyposażenie / 075 76
109 78 – 605 305 424
■ Pawilon murowany Wrocław - Sprzedam
pawilon podpiwniczony, 20 m2 + 10m2 pow.
magazynowej,2 witryny, miejsce parkingowe
w centrum Wrocławia - rok bud.1996, stan
bardzo dobry – Tel. 0 603 178 170, 075
755 37 11 – właściciel
■ Działka 0/5ha Podgórzynie - Ciekawa
Lokalizacja pod Dom, Hotel. Zajazd itp.....
35pln m2. Tel. 0 504 286 222
■ Lokal użytkowy - Do sprzedania funkcjonalny lokal użytkowy w centrum Piechowic
o powierzchni 28 m2. Cena 48000 zł
- Nieruchomości Pędziwiatr tel. 0 508
354 045
■ 2 pokoje, rozkładowe, 36,4m2, Zabobrze
4 piętro. Tel. 605-14-75-76 - właściciel
■ Kawalerka 95000 w Sobieszowie 26m
wysoki parter w bloku po termomodernizacji
czynsz z ogrzewaniem 140 zł – Tel. 0 663
25 90 92
■ Atrakcyjny dom w Sobieszowie na
spokojnym osiedlu. Doskonały dla rodziny
jak i prowadzenia dowolnej działalności.
Przestronne przyziemie, dwie kondygnacje
mieszkalne z wewnętrzną klatką schodową.
Garaż, zadbany ogród. Przyzwoity standard
z wyższej półki. Doskonała cena. Remigiusz
Rychlewski 0 501 736 644
■ Dom wiejski w okolicy Świeradowa
Zdroju. Malownicza wieś ładnymi widokami.
Dom przedwojenny w bardzo dobrej kondycji
na działce 0,86 ha. Doskonały na agroturystykę lub rodziny. Polecam Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości 0
501 736 644
■ Centrum - kawalerka 25 m2, ustawny
pokój, aneks kuchenny z meblami, łazienka,
przedpokój, piwnica, miejsce parkingowe.
Kontakt 075 643 00 09 – Tel. 0 506
172 915
■ Mieszkanie Szklarska Poręba - Do
sprzedania mieszkanie 3 pokojowe o pow.
54 mkw. położone na parterze w Szklarskiej
Porębie. Mieszkanie jest po remoncie. Cena
206 000 zł. Nieruchomości Pindyk 075/
75 235 05, 0 607 2070 989
■ Działkę budowlaną w Komarnie (600m
od granic Jeleniej Góry) z projektami i
pozwoleniami na budowę, działka 1600m2.,
doskonały dojazd droga asfaltowa, skrzynka
ZK, nowa studnia cena 100 tys. zł bez
negocjacji Tel. 0 502 786 897
■

Mieszkanie 35,36 m2. Pierwsze piętro.
Okolice Małej Poczty. Telefon kontaktowy:
0 606 143 771
■ Mieszkanie 2 pokojowe 53m ul. Sudecka
- Mieszkanie I p drewniane podłogi 2pok
53m do zamieszkania cena 176 tys. Tel.
516 722 333 – Maciej
■ Mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu.
4 piętro, okna wymieniona, niski czynsz.
Nieruchomości – 0 504 131 604
■ 100 m2 ul. Klonowica parter - Do
sprzedaży mieszkanie 100 m2 na parterze
budynku, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2
piwnice. Więcej informacji: 608 77 11 50
- BNS 075 643 0009
■ Dom pensjonatowy w Szklarskiej Duży, przestronny dom - 536m2 - działka
782m2. Idealnie nadaje się na pensjonat.
Cena 550 tys. do negocjacji Tel.0 511 277
326 - posesja
■ Dom w zabudowie szeregowej - System
kanadyjski - Nowy domek. Piękne okolice
Cieplic - 180m2 pow. użytkowej. Do
wykończenia wewnątrz. Cena 365 tys.
Tel.0 511 277 326
■ Mieszkanie w Miłkowie - 57m2. po
remoncie. Bardzo ładne. ll piętro kamienicy
- dodatkowo ogród i garaż - cena 165tys. do
negocjacji - Tel. 0 511 277 326
■ Dom w Sobieszowie - Idealnie nadaje się
na dwa osobne mieszkania. pow. całkowita
180m2. dodatkowo ogród i garaż. Cena 275
tys. Tel. 511 277 326
■ Szklarska mieszkanie - centrum. 4
pokoje, parter w bloku cena 260 tys. Tel.
0 511 277 326 - posesja
■ Działki siedliskowe - Wojcieszyce
35zł/m2, Dziwiszów 35zł /m2, Trzcińsko
5,50zł/m2 Tel.0 511 277 326
■ Ziemia rolna w Łomnicy - Piękne widoki.
Cena 13zł/m2 - Tel. 0 511 277 326
- posesja
■ Dom w Wojcieszycach - Bardzo ładny
dom znajduję się na 45 - arowej działce.
Rok budowy 1994. Pow całkowita 280m/2
Ładna cicha okolica. Piękny widok na
Śnieżkę. Cena 430 tys. do negocjacji Tel.
0 511 277 326
■ 63 m2 Kiepury - Nietuzinkowe mieszkanie przy Kiepury. Kuchnia z jadalnią,
przestronny otwarty salon oraz sypialnia.
Powiększona nowoczesna łazienka min. z
wanną i kabiną prysznicową. Piękny widok
na góry. Remigiusz Rychlewski NŻ 0 501
736 644
■ Komfortowy dom Nysa - Nysa - Głębinów
komfortowy dom, działka: 20 ar, uzbrojenie:
pełne, lata budowy: 2001r, Powierzchnia:
mieszkalna 420m2, całkowita 528 m2,
liczba pokoi: 6, W cenie wliczone jest
wyposażenie domu o wartości 200 tys. zł.
Cena do negocjacji – Tel. 0 604 510 277
- Roman Gajewski
■ Działka budowlana w Przesiece - Sprzedam działkę budowlaną w Przesiece o pow.
2800 m2. Cena 90 tys. Tel. 503 151 218
– Właściciel
■ Dom na wsi do remontu - Sprzedam
dom do remontu na wsi niedaleko Leśnej
nad zalewem Złotnickim około 3km od
zamku Czocha. Cena 75000 zł Tel. 0 792
529 791 - Artur
■ Mieszkanie 57m2 w centrum JG - 3
pokojowe czynsz 100zł/m-c. Tel. 693 056
760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie w Janowicach Wlk. - 3
pokojowe 73m2 , na parterze z ogrodem.
Tel. 693 056 760. N.J – Andrzej
■ Mieszkanie w Szklarska Porębie - 4
pokojowe 80m2 bez czynszowe. 130 tys.
Tel. 693 056 760 N.J - Andrzej
■ 2 działki w Borowicach w studium ujęte
jako budowlane 1750m2 i 1950m2. Cena
40zł/m2 Tel. 693 056 760 N.J - Andrzej
■

Mieszkanie w centrum 2 pokojowe
50m2 po remoncie wymienione okna
i drzwi ogrodzona posesja słoneczne
bezczynszowe bez pośredników Tel. 696
603 702
■ Działkę rolną, okolice ul. Lubańskiej Tel.
0 509 404 070 - M.D.
■ Okazja - Sprzedam, wynajmę mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu przy ul.
Różyckiego. Kontakt: +48 507 710 180,
tel./fax. 075/ 643 60 37 – Tel. 0 507
710 180
■ 2 pokojowe - Zabobrze - sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu po
remoncie, łazienka dostosowana dla osoby
niepełnosprawnej, spłacone, rozkładowe
35,22m2. Tel 696 223 479 – Darek
■ Pół domu Jeżów Sudecki - Sprzedam
mieszkanie 4-pokojowe w budynku dwurodzinnym. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, do mieszkania przynależy 750
m2 działki. Cicha okolica - Asia ED 691
210 677
■ Przestronny dom 300 m2 - Oferuję
piękny dom położony w willowej dzielnicy
Cieplic. Cena 950.000 PLN tel 0508 439
665; 075 75 21 259 – właściciel
■ 2-pokojowe na Zabobrzu - 38m2, ładne,
rozkładowe, słoneczne. Nieruchomości
– Tel. 0 504 131 604
■ Sprzedam lub zamienię Mieszkanie w
Barcinku, powierzchnia 46m2 + pomieszczenie gospodarcze 6m2 (możliwość
zagospodarowania strychu i rozbudowy
mieszkania); bezczynszowe. Dwa pokoje,
wszystkie pomieszczenia jasne i wszystkie
instalacje nowe. Cena: 2500 m2 - Tel. 0
665 467 333 – Marta
■ Oferujemy piękny, przestronny dom w
Cieplicach. Cena 950.000 PLN – 0 508
439 665 - 075 6422442 - biuro Nepol
■ Mieszkanko 35m2 po kapitalnym
remoncie, ciepłe słoneczne, blisko centrum
14 5000 –Tel. 0 663 259 092
■ Mysłakowice - 45m niski parter w
kamienicy bezczynszowe cena 104000
– Tel. 0 663 259 092
■ Grunt rolno-budowlany (1600m2 działka
budowlana, 1200m2 rolna) w Przesiece, w
sąsiedztwie wszystkie media, przy drodze
asfaltowej, widoki na góry. Cena 35zl/m2.
693 056 760 N.J - Andrzej
■ Piętro domu w Jeżowie - 84m w tym 64
pow. użytkowej mieszkanie po kapitalnym
remoncie w dwu rodzinnej poniemieckiej
kamienicy 700m działki do dookoła las
i stawy rybne blisko przystanek autobusowy cena 270000 do negocjacji - 663
259 092
■ Działka Wojcieszyce 3000 m2. Cena
24zł za m/2.Dojazd do działki asfaltową
drogą, prąd i woda 5 metrów od działki - Tel.
0 662 009 700 - Wojciech
■ Mieszkanie 48m/2 Zabobrze - dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, piwnica.
Jest to mieszkanie do odświeżenia - Tel. 0
662 009 700
■ Zabobrze 37m2 - do remontu
37m/2,dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon, czwarte piętro, winda - Tel. 0 662
009 700 – Wojtek
■ Kawalerka - Kawalerka 35,36 m2.
Pierwsze piętro. Okolice Małej Poczty. Tel.
0 606 143 771 - Future K&K
■ Nieruchomość w Piechowicach – Piastów. Dwa budynki mieszkalno- gospodarczy i gospodarczy do kapitalnego remontu
lub wyburzenia na działce o pow. 4600
mkw. Działka graniczy bezpośrednio z drogą
asfaltową Bardzo ładne położenie, strona
południowa, widok na góry Nieruchomości
Stępień – 508 240 825
■ Działka 2450 m2 widokowa - Sprzedam
działkę budowlaną 2450m/2 w Wojcieszy■

cach. Jest to działka z widokiem na całe
góry. Dojazd do działki asfaltową drogą.
Media: prąd - Tel. 0 662 009 700
■ Kawalerka 27m2 Zabobrze I - okna
nowe PCV, stały czynsz około 170 zł - Tel.
0 662 009 700 - Sprzedający
■ Dom do remontu z działką 6350m w
pięknej okolicy miasteczka Czernicy - Tel.
662 009 700
■ Dom w Lubaniu - 120 m2. na działce
931 m w Lubaniu – Tel. 0 508 290 939
NŻ. - Magda
■ Gospodarstwo - Biedrzychowice - Dom
440 m2 i 6,52 ha ziemi w Biedrzychowicach koło Gryfowa Śl. - Ryszard 0 508
240 822 (NS)
■ Kawalerkę o pow. 25m, blisko centrum,
pierwsze piętro, po remoncie. Cena 105 tys.
– Agnieszka /Nkop/ 505 097 065
■ Mieszkanie 7 km od Świeradowa – 2
pokojowe (po kapitalnym remoncie), kuchnia, łazienka i garderoba plus garaż w niewielkiej miejscowości 7 km od Świeradowa
(dobra komunikacja: autobus, busy) - Tel.
508 290 939 NŻ. - Magda
■ Kawalerka - centrum JG - Kawalerka 25
m2, przedpokój, pokój, aneks kuchenny,
łazienka, I piętro do zamieszkania od zaraz.
075 64 30 009 - BNS 506172915
■ Karpacz, Szklarska - prosperujące
pensjonaty sprzedamy - Anatola 0 501
181 159
■ Obiekt turystyczny z 2 ha gruntem
sprzedamy - Anatola 0 501 181 159
■ Nieruchomość z lokalem gastronomicznym – Tel. 0 501 181 159
■ Sobieszów nowy dom pokoleniowy – Tel.
0 501 181 159
■ Karpacz dom – Tel. 0 501 181 159
■ Działki, grunty - Wojcieszyce, Kopaniec,
Mysłakowice działki, grunty sprzedamy
Renoma – Tel. 0 501 181 159
■ Staniszów dużą działkę – Tel. 0 501
181 159
■ Sobieszów – nowy dom – Tel. 0 501
737 086
■ Michałowice nowy dom – Tel. 0 501
737 086
■ Sosnówka działkę budowlaną – Tel. 0
501 737 086
■ Kostrzyca dom – Tel. 0 501 737 086
■ Jelenia 3, 2 pokojowe – Tel. 0 501
737 086
■ Cieplice willowe – Tel. 0 501 181 159
■ Sobieszów, Kiepury 2 pok. Willowe
- Renoma – Tel. 075 75 33 706
■ Zachełmie, działka - Działkę w Zachełmiu
sprzedam, 3 000 m2 ,cena 150 tys.
- 501737086
■ Grunty rolne na pograniczu Dziwiszowa
i Jeleniej Góry ok. 10 zl/m działka 1.87 Ha
kontakt pod numerem 0 798 959 522
■ Mieszkanie 4 pok. Kochanowskigo
- komfortowe, piętrowe. Oferta prywatna
606 100 545, 601 188 623 – 606
100 545
■ Pensjonat Szklarska Poręba - Ładny pensjonat z 26 miejscami noclegowymi. Duża
działka - Ryszard 508 240 822 (NS)
■ Działka w Sosnówce - Działka o
powierzchni 11800 m2 - Ryszard 508
240 822 (NS)
■ Budynek pod działalność gosp. - Do
sprzedaży działka o powierzchni 0,266h
zabudowana budynkiem warsztatowym
do remontu pod działalność gospodarczą,
powierzchnia użytkowa lokalu 167m2 przy
ulicy Karola Miarki na terenie Jelchemu.
Idealne umiejscowienie i warunki dla
warsztatu, hurtowni, magazynu itp. Tel. 0
506 893 377 - Beata
■ Piechowice 3 pokojowe - trzy pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie C.O. - gazowe,
piec dwu funkcyjny, kominek, piękny piec

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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kaflowy, piwnica, strych, schowek, 82m2,
Tel. 0 506 297 913
■ 2 pokojowe na Zabobrzu - ładne, słoneczne, niski czynsz. NS – Tel. 0 504
131 604
■ Jeżów Sudecki 165.000 - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka przedpokój oraz strych do
adaptacji nad całością. Ogrzewanie gazowe.
Powierzchnia w dokumentach 111m2. Do
dyspozycji niewielki ogródek i miejsce na
auto – Tel. 0 509 057 037
■ Dom Oś. Skowronków 390.000 - Dom
z 1990, 6 pokoi, pc. 180m2, p. użytkowa
120 m2, działka 500m2, cena 390.000,
świetna atrakcyjna lokalizacja. - Ewa Nkop
0 509 057 037
■ Kawalerka Miłków 75.000 - Do remontu
30m2, budynek z cegły, do założenia ogrzewanie. Kuchnia pokój przedpokój i łazienka.
75.000 - Ewa Nkop 509 057 037
■ Centrum, 3 pokojowe, 205.000 Ok. Komfortu, I-piętro środkowe, 63m2,
po remoncie, nowe okna, c.o. gazowe,
garderoba, w cenie 4 zabudowane szafy.
Cena 205.000, do natychmiastowego
zasiedlenia Ewa Nkop 509 057 037
■ Zabobrze i, 3-pok 146.000 - 3 pokoje,
45m2, balkon, II piętro, środkowe, wszystko
po remoncie, nowe okna, panele, cena
146.000, mieszkanie stoi puste. Okolice
Biedronki. - Ewa Nkop 0 509 057 037
■ Cieplice garaż ogródek 210.000 - Mieszkanie na I piętrze w bud. kilkurodzinnym, 3
pokoje, 74m i piwnica 17m. Do remontu,
ogrzewanie koksowe, Ogródek 300m i
garaż blaszany. - Ewa Nkop 0 509 057
037
■ Kawalerka centrum 105.000 - 25m2,
po remoncie kapitalnym z pełnym wyposażeniem, I-piętro środkowe, ogrzewanie
miejskie, nowe okna piękne parkiety,
kuchnia na wymiar. Tylko 105.000 - Ewa
Nkop 509 057 037
■ Mieszkanie po remoncie do wykończenia
- dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka na
parterze, osobne wejście w Mysłakowicach
45m - 90.000 – Tel. 0 504 133 204
- Agnieszka
■ 3-pok, ok. Jubilata 189.000 - 3 pokoje,
53m2, II-piętro, środkowe ciepłe, piękne
jesionowe parkiety na podłogach, wc i
łazienka osobno w kaflach 189.000. - Ewa
Nkop 509 057 037
■ Willowe z garażem i ogrodem - przestronne, bezczynszowe mieszkanie - piętro
domu- 120 m2, czteropokojowe z ogródkiem oraz garażem. Doskonała lokalizacja
blisko centrum, na spokojnym osiedlu
w okolicy Małej Poczty. Ciekawa, godna
polecenia oferta. NŻ Remigiusz Rychlewski
0 501 736 644
■ Mieszkanie na Zabobrzu - ładne mieszkanie na Zabobrzu I o pow. 45m2. 3 pokoje,
kuchnia, łazienka. Atrakcyjna cena. Tel. 0
667 219 752 - Anna (NZ)
■ Dom w Sobieszowie na spokojnym
osiedlu. Doskonały dla rodziny jak i prowadzenia dowolnej działalności. Przestronne
przyziemie, dwie kondygnacje mieszkalne
z wewnętrzną klatką schodową. Garaż,
zadbany ogród. Przyzwoity standard z
wyższej półki. Doskonała cena – Tel. 0
501 736 644
■ 63 m2 Kiepury - Nietuzinkowe mieszkanie przy Kiepury. Kuchnia z jadalnią,
przestronny otwarty salon oraz sypialnia.
Powiększona nowoczesna łazienka min.
z wanną i kabiną prysznicową. Piękny
widok na góry. Remigiusz Rychlewski - 0
501 736 644
■ Kawalerka - Do sprzedania kawalerka
35m2 w okolicach Małej Poczty - Tel. 0
667 219 752 - Anna (NZ)

Dom wolnostojący - Do sprzedania dom
260m2, w stanie surowym, otwartym na
działce 90 ar, w okolicach Mirska - Tel. 0
667 219 752
■ Dom wiejski - agroturystyka - Dom
wiejski w okolicy Świeradowa Zdroju.
Malownicza wieś ładnymi widokami. Dom
przedwojenny w bardzo dobrej kondycji
na działce 0,86 ha. Doskonały na agroturystykę lub rodziny. Polecam Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości 0
501 736 644
■ Pół domu w Cieplicach - 95m w dwu
rodzinnej poniemieckiej willi - Całe pierwsze
piętro ogródek 400m pod domem 290000
do negocjacji – Tel. 0 663 25 90 92
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 50m2, dwupokojowe, o wysokim standardzie w idealnym
stanie. Nowe budownictwo w cichej okolicy
- Tel. 0 667 219 752 - Anna (NZ)
■ Szklarska Poręba - Pawilon handlowy w
centrum 30m2 - ma dwa oddzielne lokale
handlowe – Tel. (075) 64 327 61 – 0 783
032 707 - właściciel
■ Mieszkanie 51m, dwupoziomowe,
dwupokojowe na Zabobrzu III. Mieszkanie
kupione jest od Developera – Tel. kontaktowy: 0 691 648 261 - Elżbieta
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Mały lokal na Zabobrzu, pomieszczenie
na działalność gospodarczą na terenie Zabobrza, najchętniej przy ul. Bacewicz, Elsnera
lub Moniuszki. Rozważę każdą propozycję
- Tel. 0 500 219 611 - Mariusz
■ W Cieplicach, Sobieszowie lub Cielpicach w rozsądnej cenie – Tel. 0 512 819
581 - Edyta
■ Mieszkanie nisko czynszowe w okolicach centrum do kwoty 220 tys. zł. Tel. 0
692 441 852 bez pośredników
■ Mieszkanie 2 pokojowe lub pół domu.
Najlepiej w centrum Jeleniej Góry. Tel. 667
520 950 – Dawid
■ Kawalerkę, może być do kapitalnego
remontu, na każdym piętrze oby tylko
była w Jeleniej Górze, tanio – Tel. 0 507
758 456
■ Dom , może być do remontu, w bliskiej
okolicy Szklarskiej Poręby (Piechowice,
Sobieszów, Wojcieszyce) w rozsądnej cenie.
Kontakt: adamski.co@wp.pl - Ala
■ Mieszkanie 2 - 3pokoje - nie parter,
ani nie szczytowe z balkonem oraz jasną
kuchnią miedzy 45 a 55 m2 w dobrej
cenie. bez pośredników. Tel. 0 605 525
350 - Sebastian
■ Działkę budowlaną - kupię działkę lub
dom do wykończenia lub remontu w Piechowicach - Lilka Tel. 0 603 937 195
■ Garaż - Spółka kupi, lub wydzierżawi
w centrum Jeleniej Góry Tel. 0 603 193
028
■ Nieduże mieszkanie, bloki wykluczone,
chętnie w górach, oferty Tel. 0 603 294
494 - kupujący
■ 2 pokojowe w Jeleniej Górze - cena do
155 tys. zł Tel. 0 885 238 125 - Lech
■ Mieszkanie-może być do remontu w
Janowicach Wielkich lub bliskiej okolicy
– Tel. 0 691 063 023
■ Mieszkanie lub dom w Kowarach - Poszukuję mieszkania do wynajęcia/kupienia
(min 3 pokoje) lub domu do kupienia w
rozsądnej cenie. (Nieruchomość może być
do remontu). Kontakt: prv email: celati@
interia.pl gg: 9881069 Tel. 0 663 577
462 - Ewa
■ 2 pokojowe, pilnie kupię - (do 50m)
w Jeleniej Górze. Okolice centrum. Nie
Zabobrze i Cieplice. Cena do 150 tys. Tel.
0 507 932 248

Pilnie mieszkanie, 2 lub 3 pokoje, za
rozsądną cenę (może być do remontu) - bez
pośredników - Tel. 609 251 588
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 2 pokojowe – 51m2 – parter
– własnościowe na 3 pokojowe – 60-65m2
– I-IIIp. Własnościowe za dopłatą be pośredników – Tel. 075 75 420 25
■ Domek szeregowy - nowy na dom
nowy - na Zabobrzu 160 m2 na dom nowy
wolnostojący nowy w Jeleniej Górze. Dom
wykończony, wyposażony, co. gaz, woda.
en,el., kominek plus co, garaż, strych
użytkowy – Tel. 0 602 583 819
■ 30m na Zabobrzu, niski czynsz na
większe może być zadłużone – Tel. 0 667
209 919
■ Mieszkanie komunalne 27m2 na większe
2 lub 3 pokojowe na Zabobrzu może być
zadłużone lub do remontu możliwa dopłata
Tel. 0 602 689 767 lub 888 926 327
■ Dwa mieszkania - dwa mieszkania w
Karpaczu (80 m2 i 35 m2) zamienię na
niewielki domek w okolicach Jeleniej Góry
Tel. 0 508 147 065
■ Własnościowe mieszkanie w Barcinku
(ok. 50m2, 2 pokoje, piwnica 6m2,
wszystkie instalacje nowe, CO z piecem,
mieszkanie bezczynszowe na 1 piętrze) na
inne, połażone bliżej Jeleniej Góry, może być
mniejsze, interesują mnie również kawalerki.
Jestem otwarta na propozycje – Tel. 665
467 333
■ Mieszkanie czynszowe (38,5 m2) w
Jeleniej Górze po generalnym remoncie na
większe-może być zadłużone lub do remontu
– Tel. 0 506 122 208 - Kasia
■ Na większe Cieplice - mieszkanie. 48m2,
(dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
wysoki parter) - w centrum Cieplic. Na większe też w Cieplicach, bądź okolice – Tel. 075
75 576 48 dzwonić po 18.00 - Gosia U
■ Komunalne - mieszkanie komunalne
52m2 w Szklarskiej Porębie zamienię na
większe Tel. 0 605 242 966 lub 075
717 24 29
NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
MAM DO WYNAJĘCIA
■ Poszukuję pokoju w Jeleniej Górze
- Kontakt Tel. 0 787 976 834
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
firm, osób indywidualnych turystów, grupy
sportowe – Jelenia Góra ul. Nowowiejska
43 – Tel. 075 75 25 017 i Tel. 0 606
360 443
■ Tanio mieszkanie 2 pokoje z kuchnią
w domu dwurodzinnym w dziwiszowie
– wymaga niewielkiego remontu – Tel. 075
64 15 655 i Tel. 0 691 090 486
■ Wynajmę mały lokal - Wynajmę mały
lokal lub powierzchnię min. 10mb2 na
Zabobrzu pod działalność gospodarczą.
Najchętniej w okolicy Ul. Bacewicz, Elsnera
lub Moniuszki. Rozważę każdą propozycję
- Tel. 500 219 611 - Mariusz
■ Super hala plus plac - Do wynajęcia w
super miejscu hale i pomieszczenia na biura
na wszelką działalność wjazd do Karpacza
Tel. 0 601 558 501
■ Lokal handlowo-usługowy - Do wynajęcia
lokal handlowo-usługowy, parter, witryna,
70m2, centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości – Tel. 0 504 131 604
■ Do wynajęcia lokal centrum - do wynajęcia mieszkanie ok. 60 m2 (3 pokoje) parter
w samym centum Jeleniej G. - tylko pod
działalność - Tel. 0 605 943 816 - Gienia
■ Poszukuje niedrogiego mieszkania
2 pokojowego do wynajęcia od grudnia.
Jestem studentka 1 roku AE Tel. 0 886
757 849 - Ania

Pomieszczenia biurowe, sale w ładnym
obiekcie zabytkowym w Zgorzelcu z 1730
roku oraz pomieszczania na restaurację
- Wiadomość 075 775 44 42 - Krzysztof
■ Garaż poszukuję lub małego magazynu
w Jeleniej Górze. Grzesiek Tel. 0 665
456 475
■ Pokój 1-os. z osobnym wejściem - Mam
w chwili obecnej pokój jednoosobowy do
wynajęcia z osobnym wejściem, dostępem
do kuchni i łazienki - Cieplice, blisko przystanek autobusowy (ok. 2 min) umeblowany,
kuchnia wyposażona. Cena 400 zł ze
wszystkimi opłatami (wynajem, liczniki itd.)
Ania 604 054 348
■ Pokój w centrum - Pokój dla studentów
lub pary - centrum ul. Bankowa 250 zł / od
osoby + media Tel. 601 636 650 - Piotr
■ Szukam współlokatora - Szukam współlokatora, współlokatorki do mieszkania M2
w samym centrum miasta. Bardzo dobra
lokalizacja, parking. (orientacyjne koszty
ok. 400 zł. + liczniki). 692 441 852 po
18.00 - K.K
■ Poszukuję mieszkania - poszukuje mieszkania chętnie 2 pokoje od zaraz do wynajęcia
Tel. 0 887 355 856 - Kasia
■ Stanisław 667147909 - Pokój 2 osobowy z dostępem do kuchni , łazienki.
Lokalizacja blisko szpitala szkoły nr 11
- Biedronki i Kauflandu - Tel. 0 667 147
909 - Stanisław
■ Wynajmę pokój - wiadomość pod numerem - Tel. 075 75 22 273 - Wojtek
■ Pilnie poszukuję małego mieszkania,
bądź kawalerki (mogę być jako współlokator) do wynajęcia od zaraz w rozsądnej cenie
w okolicach centrum Jeleniej Góry(mam
miniaturowego psa który będzie ze mną tylko
wieczorami) Tel. 0 668 467 322 - Ania
■ Mieszkanie w Michałowicach - Do wynajęcia 2 pokojowe, kompletnie umeblowane w
Nieruchomości – Tel. 0 504 131 604
■ Kawalerka do wynajęcia - ul. Różyckiego (Zabobrze - koło sklepu Rondo), III
p., umeblowana; 27m2, pokój, kuchnia,
łazienka, od grudnia, 600 zł + media Tel. 0
502 206 565
■ Szukam kawalerki – małżeństwo (emeryci) szukają kawalerki na Zabobrzu w
spokojnej okolicy do 600 zł pilne – Tel. 0
668 239 736
■ Poszukuję mieszkania - Jestem studentką - Tel. 0 691 436 009
■ Nocleg dla zaocznych - Mam do zaoferowania nocleg dla studentek zaocznych w
dużym mieszkaniu studenckim, niedaleko
PKSu. Duża kuchnia z jadalnią, Internet i
10-15 min na Akademie i Kolegium. Cena to
jedyne 15zł/noc. Tel. 694 594 790 - Aga
■ Wynajmę - 2 pokoje 65 m 2 umeblowane
nowe, wysoki standard 1100 zł + opłaty
ul. Kadetów I piętro nowe kontakt - Tel. 0
888 764 147
■ Poszukuje mieszkania do wynajęcia
chętnie 2 pokojowe lub dużą kawalerkę Tel.
0 887 355 856 – Kasia
■ Poszukuję mieszkania, najlepiej 2pokojowego,od stycznia! Cena max 700
zł + opłaty. Nr Tel. 500 590 159 lub 508
365 692 – Ania
■ Pokoje do wynajęcia - pokoje do wynajęcia Tel. 0 694 258 713
■ Młoda para wynajmie mieszkanie Poszukujemy mieszkania do wynajęcia w
Cieplicach lub Jeleniej Górze, 1-2 pokoje,
po rozsądnej cenie Tel. 0 695 061 529
- Małgosia i Michał
■ Poszukuje mieszkania - jedno lub dwu
pokojowego w Jeleniej Górze. Oferty bardzo
proszę kierować na adres mail - mdobraszkiewicz@o2.pl lub Tel. 0 691 069 988
- Pawel Nahotko
■

Garaż do wynajęcia - Wynajmę garaż na
ul. Krasickiego w JG, Tel. 0 603 294 494
- Właściciel
■ Poszukuję mieszkania - Pilnie poszukuje
mieszkania do wynajęcia (2 pokoje) Tel. 0
691 436 009
■ Do wynajęcia kawalerka - Do wynajęcia
kawalerka na Zabobrzu, 450/miesiąc,
tel.0791267076 - Katarzyna
■ Poszukuję garażu - poszukuję garażu
w Sobieszowie lub Cieplicach – Tel. 0 506
199 307
■ Poszukuje lokalu do wynajęcia - Firma
poszukuje lokalu do wynajęcia na długi
okres czasu w centrum miasta. Szukamy
lokalu na parterze do 125 m z witryną na
usługi biurowe. Pośrednikom dziękujemy
– Tel. 0 500 858 653
■ Wynajmę lokal – ok.50 m2 w Cieplicach,
dobra lokalizacja (pomiędzy Hotelem
Cieplice, a MSW) vis a vis Parku Zdrojowego
- Tel. 0 695 024 227
■ Kawalerka na parterze - Do wynajęcia
kawalerka na parterze domu jednorodzinnego, kuchnia + przedpokój, pokój,
łazienka + wc, niezależne wejście – Tel. 0
602 890 772
■ Student KK pilnie szuka pokoju ! Chętnie
dołączy do mieszkania studenckiego – Tel.
0 667 431 126
■ Poszukuję domu do wynajęcia - Poszukuję domu w jeleniej lub okolice do wynajęcia
w terminie od 30 grudnia 2007r. do 1
stycznia 2008r. Oferty proszę składać na
: wietpol2@poczta.fm lub Tel. 0 605 135
001 po 16
■ Tanie pokoje do wynajęcia - Pokoje do
wynajęcia 1 i 2 osobowe na terenie Cieplic.
Dostęp do Internetu. Miła i przyjazna atmosfera - 510 799 284
■ Pilnie szukamy - Młoda para pilnie szuka
mieszkania, może być kawalerka lub 2 pokojowe. Obie osoby pracujące, posiadające
własną firmę budowlana - Tel. 0 880 759
343 - Agnieszka
■ Firma poszukuje lokalu - Działająca w
Jeleniej Górze firma poszukuje lokalu w
centrum. Od 80 do 120 m2 na pierwszym
lub drugim piętrze z czterema lub pięcioma
pomieszczeniami, ewentualnie z możliwością
podzielenia przestrzeni - (do godziny 12.00
lub po 20.00) – Tel. 0 695 980 507
■ Kawalerka luksusowa centrum JG - Do
wynajęcia kawalerka pokój, aneks kuchenny
łazienka, miejsce do parkowania auta
zamykane, ogródek, spokojnie, wszystko
umeblowane w nowe meble, nową lodówkę
i nową pralkę b. ciepłe i b. jasne 28 m2 5
minut na pl. Ratuszowy Tel. po godz. 11-tej
Tel. 0 691 266 299
■ Pilnie poszukuję pokoju na 1os - Pilnie
poszukuję pokoju dla 1 osoby w Jeleniej
Górze, chętnie z aneksem kuchennym i
łazienką od 1.12.2007 dla 25-latka Tel.
po 11-tej 0 691 266 299 lub meil : mlux@
neostrada.pl
■ Wynajmę - 3- pokojowe, umeblowane,
centrum JG –Tel. 075 75 26 336
■ Poszukuję mieszkania - Szukam mieszkania do wynajęcia powyżej 50m2. Rodzina
z bliźniakami, Kontakt Mariusz: 501 394
206
■ Kawalerka na Zabobrzu - Wynajmę
komfortową kawalerkę na ul. Kiepury Tel. 0
502 267 970 po godz.16 – Piotrek
■ Wynajmę - szukam tanio mieszkania do
wynajęcia, matka z córką, mala257@op.pl
■ Wynajmę - poszukuję mieszkania bądź
kawalerki do wynajęcia - może być w
okolicach Jeleniej Góry – Tel. 0 693 911
609 - Przemek
■ Poszukuję mieszkania - Poszukuję
mieszkania 2 pokojowego w Szklarskiej
■
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Porębie lub okolicach kontakt cezarynokia1@
wp.pl lub Tel. 0 605 642 325
■ Pokój dla 2 studentek - Pokój dla dwóch
studentek, centrum Jeleniej Góry. Tanio – 0
507 894 933
■ Miejsce postojowe - miejsce postojowe w
podziemnym garażu przy ulicy Mickiewicza
20A, kontakt Tel. 0 606 283 031
■ Poszukuję mieszkania pilne - Poszukuję
mieszkania 2-3 pokojowego w Szklarskiej
Porębie lub okolicach kontakt cezarynokia1@
wp.pl lub Tel. 0 605 642 325
■ Okazja - Zabobrze - Sprzedam, wynajmę
mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu przy
ul. Różyckiego. Kontakt Tel. +48 507 710
180 tel/fax. 075 643 60 37

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Audi 90 rok 1991 uszkodzony przód
zarejestrowany – Tel. 0 888 842 257
■ Audi 80 b3 części - układ wtryskowy
wielopunktowy, przepływomierz, kolektor
dolotowy, starter rozrusznika – nowy - Tel.
0 608 034 794
■ Opony 195x65x15 zimowe bieżnikowane
- nowe 50 zł szt. oraz używane 5mm bieżnik
stan dobry rozmiar j. w cena 20 zł szt. Tel.
0 669 393 093
■ Nissan Almera – 2001 rok produkcji 1,5
benzyna, srebrny metalic, alufelgi, klima.
Cena 19 900 pln – Tel. 0 888 820 969
■ Ford Fokus 1,6poj. benzyna, 2000rok
prod., kolor zielony metalik. Cena 15 900
pln Tel. 0 888 820 969
■ Opel Astra - 1993 rok prod.,1,6 poj.
Benzyna, kolor bordo met. 5 drzwi, centralny
zamek, alufelgi, wspomaganie kierownicy.
Cena 4800 pln Tel. 0 888 820 969
■ Peugeot 306 1,9d okazja - Sprzedam
używany przez panią bardzo oszczędne auto
- spalanie 5 L/100 km oleju napędowego.
Stan idealny - Informacja pod Tel. 0 781
356 002
■ Seat Toledo gaz - produkcji 1991 1,8
gaz. Elektryczne szyby elektryczne lusterka,
centralny zamek cena 2000zł. Tel. 0 601
498 144
■ Ford Eskort 1,4 1991 - 3 drzwiowy 1,4
rok produkcji 1991 Stan dobry po wymianie
prawego drążka z końcówką, nowy pasek
klinowy, 2 nowe opony rura wydechowa (na
gwarancji), nowy łącznik stabilizatora, tuleje
na wahaczach telefon kontaktowy 516 187
236 cena 2,500 do negocjacji
■ Poprzeczki dachowe Opel - Sprzedam
tanio, poprzeczki dachowe do opla Astry I,
nowy pasek klinowy do 1.4 i rozrusznik Tel.
502 252 724 – Jacek
■ Renault części - Sprzedam nowe i
używane części do Renault 5(stara buda),
11 i 19 tel. 502 252 724 - Jacek
■ Mazdę 323, hatchback, 1991 r. 1,6 moc,
85 km ,przebieg 220 tys., po wymianie
sprzęgła, kolor czerwony, alufelgi, centralny
zamek, stan dobry - cena 2300 do uzgodnienia Tel. 0 604 610 754 - właściciel
■ Polonez Caro Plus 1997r. 1.6 cm3
srebrny metalik 89 000 km przebiegu I
- właściciel garażowany - zadbany Jelenia
Góra 2900 zł 603-080-888 bratan@
poczta.fm
■ Renault części do R 5 (w starej ,,budzie,,
)11 i 19 Tel. 0 502 252 724
■ Morski niebieski metalic Ford - 1.4benzyna 92/93 nowszy model - Auto posiada
wspomaganie centralny radio szyberdach
bez korozji zadbany Tel. 0 510 111 069
- Marta
■ Zderzak przedni do Forda Fiesty kolor
czerwony rok produkcji 2000 cena do
uzgodnienia Tel. 0 516 172 079 - Zbyszek
■ Audi a3 + gaz - Mam do sprzedania
piękne Audi A3 z 1997r.,przebieg 127 tys.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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km,poj. 1600 ccm – benzyna + gaz, kolor
- czarna perła. Wyposażenie: wspomaganie
kierownicy, ABS, 2xairbag, el.szyb i lusterek,
alarm + pilot, klimatronic oraz sekwencyjna
instalacja gazowa. Cena: 20000zł do negocjacji - Tel. 0 601 730 523 – Mateusz
■ Części do Ford Courier 1.8d - Tel. 0 609
272 704 - Rafał
■ Motocykl Kawasaki kx250, rok prod.1997,
zielony, moc 56KM, sprawny – 6200 zł – Tel.
0 605 699 744 po 16-stej
■ Cinquecento tanio z 1993 roku, sprawny
tech. przegląd do czerwca 2008. szyberdach, uchylne tylne szyby. Cena 1200 pln.
Tel. 0 663 134 335
■ Części do Forda Scorpio pilne - silnik
2,9v6 benzyna, skrzynia biegów, fotele,
drzwi, maska przednia, klapa tylna, komputer - Numer telefonu 0 604 731 747
Jelenia Góra
■ Przyczepka samochochodowa - 310 kg
- lekka, prod. fabrycznej NRD - nośność 310
kg, ciężar właściwy 90kg, sprawna techn.
zarejestrowana - Tel. 0 602 583 819
■ Sprzedam lub zamienię Golfa 3 - 1994r
1.9TD - Artur Tel. 0 509 307 248
■ Sprzedam lub zamienię Pontiac Firebird
3.1gaz na terenowe lub Van 1991r - Tel. 0
509 307 248
■ Fiat Tipo 4 lata w kraju 90 r. 4 drzwiowy,
centralny zamek, przegląd do 08.08.
cyfrowa deska rozdzielcza, el.szyby, niebieski
metalik - Tel. 0 515 257 204 - Teresa
■ Eskort - stan bdb. czerwony obniżony,
aluminiowe felgi posrebrzane, 1.6,16v.
ubezpieczony, zarejestrowany, komplet
opon zimowych - Cena 6500 - naprawdę
fajne autko – Tel. 0 792 690 655
■ Części do Forda Scorpio pilne - 2,9v6
benzyna, skrzynia biegów, fotele, drzwi,
maska przednia, klapa tylna, komputer,
rok 88-89 Numer telefonu 604 731 747
Jelenia Góra
■ Tanie Tico rok 1997 - przebieg 180
tys, bardzo ekonomiczny - cena 2500 (do
negocjacji) 505 160 089 – właściciel
■ Skoda Fabia 1,4 mpi 2001 rok, zadbany,
130.000 km, kolor niebieski, cena 17.000
zł (możliwość negocjacji) Tel. 0 601 581
357 - BK
■ Wv Scirocco - aluminiowe, felgi, gwintowane zawieszenie, poj 1,5 cena 1500 więcej
informacji gg 2313371
■ Bmw 735 e32 – Cena 4800 zł - Stan
dobry, obniżone zawieszenie, alu felgi 17,
komplet zimowych opon na aluminiowych
felgach oryginalnych BMW(5szt.), przebieg
230 tys. km., nowy akumulator po wymianie
oleju w silniku, Przegląd do 09.07.2008
- Ubezpieczenie do 15-03-2008 Kontakt
721320945 lub GG 6850150 - Maciek
■ Vw transporter t4 2,4 diesel – 0 505
011 717
■ Fiat multipla sx 1.6 - ciemna śliwka
metalic Rok produkcji - 1999 Pierwsza rejestracja – 03.04.2000 Przebieg - 178.000
km Garażowany, serwisowany w ASO, drugi
właściciel, niepalący - kobieta Cena: 15.000
zł Jelenia Góra - Tel. 0 500 686 680
■ Renault 5 - stan dobry blacha super 85r
poj. 1400 opony zimowe wnętrze zadbane
Tel. 0 663 334 099
■ Felgi Peugeot 13' - 2 sztuki proste wymagają pomalowania – Tel. 0 601 145 684
■ Części do wszystkich typów aut (nowe),
uwaga: dobre ceny Tel. 0 607 049 309
■ Skoda Favorit Tanio 1991r. Benzyna +
gaz poj.1300 cena 1000 zł (do uzgodnienia)
Tel. 0 669 367 277 lub gg7558350
■ Vw Golf II diesel - Jurek 0 609 613
305
■ Fiat 126 elegant z 1997 r ważne oc brak
badań technicznych - Cena 600 zł możliwą

zamiana na Tel kom - taniej nie będzie 0
798 920 100
■ Opel Ascona 1989 rok 1.6 d - metalik
1.6 D stan silnika b. dobry pali 5 l / 100 km
blacharka stan średni. W ciągłej eksploatacji
- zarejestrowana - przegląd do grudnia. Cena
1500 zł do negocjacji Tel. 0 697 781 769
■ Mondeo sprzedam lub zamienię - 97r.
poj 16. 16v zetec czerwony benzyna + gaz
srs, airbag, centralny zamek, alarm, abs,
wspomaganie kierownicy, hak sprzedam lub
zamienię na kombi cena 10500zł - kontakt
791 102 444 lub hudek1@wp.pl
■ Opony zimowe Nokian 185/65/r15
- opony zimowe produkcji fińskiej - używane
2 miesiące - cena 490 zł - Artur
■ Opel Astra na części - 1992 rok, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, relingi
dachowe, kombi, wybite 3 szyby boczne
- Lubań, silnik 2,0l, niebieski metalic – Tel.
0 790 215 333
■ Renault 19 cabrio - 92r. poj 1700 benzyna, zarejestrowany cena 2600zl możliwa
zamiana - Tel. 0 888 55 18 29
■ Koła felgi opony zimowe - do opla 13"
, golf 13 ", ford 13", Skoda - Felicia 13"
stalowe, opony zimowe 14, koła do golfa
13" koła do opla 13" zimowe Tel. 0 885
588 345 - Marek
■ Felgi + opony - zima Mercedes - Sprzedam pilnie oryginalne felgi stalowe do
mercedesa 15' wraz z oponami zimowymi
195/65 15 2 - pirelli 2- continental używane
jeden sezon. stan bardzo dobry – Tel. 0
607 922 944 - 420 zł komplet felgi +
opony - Maciek
■ Felgi do Escorta 13'' - sprzedam 2 felgi
do Forda Eskorta rozstaw 4*108 felgi w bdb.
stanie kontakt 0 798 959 522
■ Passat kombi - 1.9D rok 1990 - cena
4.800 Stan dobry – Tel. 0 504 890 752
■ Camping renault hymermobil - 1990 rok.
2,5 Diesel 115 tys. pełny wypas z Francji
cena do uszkodzone - Tel. 0 509 939 873
075 76 194 37 po 19 godz. - Camping
■ Fiat Uno 1000 poj. - 1998 przebieg 100
tys. 4/5drzwi elektryczne szyby imobilajzer,
centralny zamek, opony letnie, dokładam
2 opony zimowe z felgami - cena bardzo
atrakcyjna - jestem jego pierwszym właścicielem - garażowany cena tego modelu
3.500 do lekkiej negocjacji Tel. kontaktowy
0 504 311 361
■ Ford Escort kombi do opłat - sprzedam
forda Escort kombi 1991 rok centralny
zamek wspomaganie kierownicy zadbany
sprowadzony do rejestracji - Tel. 0 515
396 594 - Marek
■ Opel Astra 790215333 - 1992 rok,
kombi, niebieski metalic, 2,0 l, 234.000
km, wspomaganie, centralny zamek, relingi
dachowe, elektryczne lusterka, szyberdach,
wybite 3 szyby boczne – Tel. 0 790 215
333
■ Peugeot 106 94 r. 1000ccm pojemność
silnika stan bardzo dobry wizualny jak i
techniczny zarejestrowany cena 4200zl.
Tel. 609 437 664
■ Fiat 126p - r.94 stan b. dobry w ciągłej
eksploatacji + drobne części w tym dwie
opony zimowe z felgami OC do końca
roku, przegląd ważny do kwietnia2008.
Cena 600zł. mogę wysłać zdjęcia na adres
e-mail: bogbar@jelenia.com lub bogbar@
neostrada.pl
■ VW Polo czarny, rok produkcji 1996,
1050 cm, benzyna, 130 tys. km, elektryczny szyberdach, imobillajzer, poduszka
powietrzna, alufelgi, RM. Cena 8000,00 zł.
– Tel. 0 607 803 033
■ Opony zimowe - rozmiar 175/70/13
firmy dunlop DOT 2306 4 sztuki bieżnik
7mm pilne – Tel. 0 601 145 684

Skoda Favorit tanio - 1991r. Benzyna +
gaz poj. 1300 cena - 1000zł (do uzgodnienia) Tel.0 669 367 277 lub gg 7558350
■ Ford Mondeo - kombi, rok produkcji
1995, benzyna + gaz, kolor granatowy metalik. Cena 7000 zł. Tel. 0 502 740 040
■ Ford Fiesta koła zimowe - sprzedam 4
koła zimowe do Forda Fiesty 1994 rok - cena
200 zł Tel. 0 885 588 345 - Marek
■ Koła zimowe golf 2 3 - sprzedam 2 koła
zimowe do Golfa 2 3 175/70/13 - cena 100
zł Tel. 0 885 588 345 - Marek
■ Felgi stalowe do Opla - 4 felgi stalowe 13
i 14 do Opla Corsa, Astra, Vectra - 4 szt. 100
zł Tel. 0 885 588 345 - Marek
■ Koła zimowe do Nissana - 4 opony
zimowe 175 /14 na aluminiowych felgach
n-14 cena 400 zł Tel. 0 885 588 345
- Marek
■ Opony 175/65/14 zimowe - 2 opony
Cena 100 zł – Tel. 0 885 588 345 Marek
■ Vw Golf III 1.4 1997r – 9000 zł - kolor
- granat, 3 drzwiowy. Przebieg 185 tys. km.
ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, szyberdach, białe zegary, przegląd
do IX.08. Zarejestrowany. Cena: 9000 do
negocjacji. Tel. 0 602 558 689
■ Opel Astra - 1994 rok, wspomaganie,
poduszka powietrzna, immobiliser, szyberdach, zielony metalic,1,6,3 drzwiowy,
zadbany bez korozji, sprowadzony – Tel. 0
790 215 333 - Jacek
■ Opony zimowe 175/70 r14 - na felgach
stalowych 175/70 R14 Fulda Kristall
Montero 2 szt. i Goodyear Ultra Grip 2 szt.
stan bardzo dobry, używane w niewielkim
stopniu przez jeden sezon w Audi 80 - cena
600,-zł – Tel. 0 602 625 215
■ Daewoo Lanos 1.5 SOHC, 86 KM, 1998,
hatchbak, 120 tys. km. Jasnozielony
metalik, autoalarm, immobiliser, radio.
Instalacja gazowa, hak holowniczy, koła
zimowe (nowe opony), koła letnie ( alufelgi),
bezwypadkowy, garażowany i zadbany - Tel.
0 502 252 724
■ Polonez tanio - sprzedam poloneza Caro
1999r 100 000 przebieg stan bdb. - Cena
2300 zł Tel. 0 509 931 806 - marek
■ Części Ford Scorpio rok 88-89 silnik29v6 benzyna - skrzynia biegów, fotele,
drzwi, maska, klapa tylna, komputer Tel. 0
604 731 747 Jelenia Góra - Darek
■ Opla Corse 1200zł - 1.4 - 92 r - zadbany,
elektryczne szyby, centralny zamek, przyciemnione szyby, stan bardzo dobry. Zainteresowanych proszę o Telefon : 0 515 265
877 GG. 3370417 - Marcin
■ Części do Hondy civic - Do sprzedania
silnik z całym osprzętem + cała instalacja
gazowa - butla 60 l z homologacją do Hondy
Civic Coupe 1.5 rok prod. 1994. Cena - 2
tys. Posiadam jeszcze kilka innych części
do tego modelu samochodu. Kontakt 0
661 281 702
■ Hyundai Lantra 1.5 z 1993 r. 1.5,
centralny zamek, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, immobiliser, poduszka
powietrzna, radio, kolor niebieski metalik,
sprowadzony. Jeździł nim jeden właściciel, starszy Niemiec . Niemieckie tablice
ważne do 22.11.2007. Tel.0 509 698 353
- Marek
■ Mazda 323 `96 rok - okazja. Silnik 1.3
16V. Elektryczne szyby, centralny zamek,
regulowana kolumna kierownicy, nowy
wydech. Mały, ale dynamiczny silnik. Kolor
czerwony. Auto sprowadzone, niemieckie
tablice ważne do 17.11.2007. Cena to tylko
3990 zł – Tel. 0 509 698 353. - Marek
■ Mercedes mb 100 - bus 2500 diesel stan
dobry bez ubz. i przeglądu zarejestrowany
cena 4500 zł – Tel. 0 785 484 549
■

Golf III 5000zł - rok 1992, czarny, 4
drzwiowy, centralny zamek, el. lusterka,
alarm, silnik 1400cm - Zarejestrowany i
opłacony. Stan Bardzo Dobry - Telefon 0
507 930 010 Cena 5000 zł
■ Części do Opla Corsy b 1.0 12v - pompę
wodną do Opla Corsy z oryginalną uszczelką
cena 100zł +koła do paska 30zł i łańcuszek
z termostatem 60zł - Tel. 075 7514 125
wieczorem - Tomasz
■ Renault Laguna 1994 rok 2.0 RXE
Benzyna. Pełna elektryka, szyberdach, hak,
poduszka powietrzna, mówiący komputer
pokładowy, ABS. kolor bordowy Szczegóły
pod Tel. 0 600 348 752 - Robert
■ Części do Escorta 1.6 16V 1993 - tanie
- hak tylną klapę, komputer, przepustnice,
lampy tylne kompletne nowego typu – Tel.
0 511 873 961
■ Audi 100 cc - 2,3 benzyna +gaz. 91.centralny zamek, szyberdach, elektryczne szyby
i lusterka - zadbany, hak - stan bardzo dobry
– Tel. 691 385 780
■ Opony zimowe Good Year 185/65/15"
wraz z felgami stalowymi do BMW E-36.
Stan opon bardzo dobry. Cena 220 zł. – Tel.
0 604 083 398
■ Felgi z oponami pilnie oryginalne do
Mercedesa 15' wraz z oponami zimowymi
195/65 15 2 - uniroyal 2- continental
używane jeden sezon - stan bardzo dobry
– Tel. 0 607 922 944 400 zł komplet felgi
+ opony - Maciek
■ Forda Eskorta Kombi Ghia 96r. 1.8 16V
116 KM Wyposażenie : 2xAirBag, ABS, Centr.
zamek. wspomaganie, elektr. szyby lusterka,
Drewniane wykończenia i skórzane dodatki.
Stan bardzo dobry. Przebieg 109 tys. Cena
5.500 zł + opłaty [1.100] - Piotr 0 790
799 040
■ Mitsubishi sigma 94r 5.800zł - Sprzedam Sigmę Kombi 1994r. 3.0 V6 170KM
wiśnia metalik . Auto jest zadbane , bogato
wyposażone i w bardzo dobrym stanie technicznym. Przebieg 214 tys. km. Cena 5.800
+ opł.[1.100] - Piotr 0 790 799 040
■ Felgi z oponami 195/65/15 felgi z
ADU 80B4, dwie opony nowe debica frigo
1000km przebiegu, 2 używane, cena za
komplet 500 zł - Krzysiek 0 505 011 717
■ Motocykl Kawasaki kx250, rok
prod.1997, zielony, moc 56KM, sprawny
– Tel. 0 605 699 744 po 16-stej
■ Cinqucento 1996r. - Witam. Sprzedam
Fiata Cinqucento 700. Rok produkcji
1996. Czarny mat .Ekonomiczny ,opony
zimowe, tylnie szyby uchylane. Sprzedam
lub zamienię na samochód do 2000 zł - Tel.
0 693 967 215
■ Ford Fiesta 1,1i 95/96r, czerwień
meksykańska, 5-cio drzwiowy, hak, inst. gaz.
roczna, butla w kole zapasowym, poduszka
powietrzna, centr. zamek, el. szyby, wel.
tapicerka, opony zimowe, CD MP3, wymienione tarcze hamulcowe, klocki, tuleje na
wahaczach. Przegląd ważny do 11.2008r.
Cena 5400 – Tel. 0 603 643 234
■ Scirocco aluminiowe, felgi, gwintowane
zawieszenie, poj 1,5 cena 1200 zł do
uzgodnienia więcej informacji gg 2464053
i Tel. 695 426 606
■ Części do "Alfy Romeo"- 164/mo
- wszystkie części z rozbiórki Jelenia Góra
Tel. 0 695 708 405 - Marek
■ Renault - Clio 1.2 92r - Biały 5-cio
drzwiowy, centralny zamek, imobilajzer,
halogeny, szyberdach, radioodtwarzacz,
komplet opon zimowych, zarejestrowany,
O.C. do 22.12.2007. Garażowany - stan
bardzo dobry Jelenia Góra Tel. 0 695 708
405 - cena 4500 zł do negocjacji
■ Części Ford Courier 1.8d – Tel. 0 609
272 704
■

Maluszka 500 zł - Fiata 126p w bardzo
dobrym stanie, przegląd do kwietnia do
kwietnia ubezpieczenie do końca roku.
rocznik 94' w ciągłej eksploatacji, lokalizacja J.Góra - Cieplice Tel. 0 661 784
803 - Basia
■ Felgi 15 Bmw E 36, pięć otworów i
komplet śrub – Tel. 0 505 148 391
■ Daewoo Lanos 1.5 SOHC, 86 KM, 1998,
hatchbak, 120 tys. km. Jasnozielony
metalik, autoalarm, immobiliser, radio.
Instalacja gazowa, hak holowniczy, koła
zimowe (nowe opony), koła letnie ( alufelgi),
bezwypadkowy, garażowany i zadbany. Tel.
502 252 724 - Jacek
■ Peugeot 207 2007r. 1.4 90km - Sprzedam sprowadzonego z Niemiec Peugeota
207 1.4 16V 90KM Auto jest bezwypadkowe
w idealnym stanie technicznym i wizualnym
Jest to wersja Sport bogato wyposażona.
Przebieg 2 tys. km. Cena : 35.900 zł. +
opłaty [do 2.000 zł.] Tel.0 604 083 398
■ Skoda Favorit 900 zł - 1991r. poj 1300
benzyna + gaz, zarejestrowany, stan dobry,
brak przeglądu, cena 900zl do uzgodnienia
Tel. 0 669 367 277 lub gg 7558350
■ Felgi + opony zima Mercedes – 607
922 944 - 350 zł komplet felgi + opony
- Maciek
■ Opel Astra 1996 1400cm - 5700 zł - Tel.
691 772 904
■ Ford Mondeo – kombi, kolor granatowy
metalik, rok produkcji 1995, benzyna + gaz.
Cena 7000 zł. Tel. 0 502 740 040
■ Volkswagen Golf Turbodisel 1994 - sprowadzony z Holandii ,samochód jest do opłat
- auto jest bezwypadkowe w 100% sprawne
technicznie – Tel. 075 75 560 78 lub 693
295 655 - Darek
■ Suzuki Swift – kabriolet, dwudrzwiowy.
Rok produkcji 1995, benzyna, pojemność
1.3 cm3, 50 kW. Cena 7.000 PLN, możliwa
zamiana na inny 0 508 439 665 075 642
24 42 – właściciel
■ Części Lancer - wszystkie części z
demontażu gg 2632468 - 603265722
■ Części Fiesta - drzwi, lampy tylne, klapa
i inne gg2632468 - 603265722
■ Części Renault 21 - maska, drzwi, lampy,
zawieszenie i inne z demontażu gg 2632468
– 603 265 722
■ Części Astra - siedzenia, drzwi tylne,
zderzak tył, zaciski ham. szyber dach i inne
gg 2632468 – 603 265 722
■ Części 126 - alternatory maski klapy
belka tylna, cewki i inne z demontażu gg
2632468 – 603 265 722
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Busa skrzyniowego - może być uszkodzony lub do poprawek do kilku tys. zł. Tel.
0 603 995 592
■ Auta cale i powypadkowe osobowe i
dostawcze po 92 r. stale aktualnie e-mail
888auto@poczta.fm Tel. 0 601 742 156
■ Vw Golfa 3 chętnie diesel - może być
uszkodzony lub do poprawek do 5 tys. Tel.
0 603 99 55 92
■ Niedrogo lub wyzłomuję każde auto – bezpłatnie – przyjadę – Tel. 0 669 022 821
■ Auto do 300 zł - Tel. 0 667 79 36 29
■ Chłodnicę do Opla Omegi 1994r 2.0 16V
– Tel. 0 502 129 880
■ Letnie używane 2 sztuki 205/50R 15
jedno kierunkowe, z rantem ochronnym na
felgę. piotrek5251@vp.pl
■ Dwie opony zimowe 175/70 r13 w
dobrym stanie i niedrogo Tel. 0 695 980
120 - Waldek
■ Felgi stalowe do Hondy Civic 95r model
EJ1, 14 lub 15 calowe rozstaw śrub 4x100.
Tel. 693 067 203 - Marek

Terenowy Łada - lub podobne proszę o
oferty na e-mail - nitroxin@o2.pl
■ Jelenia Góra - samochody całe uszkodzone do poprawek lub na części odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic
do 60 km Tel. 0 663 396 779
■ Skup katalizatorów Jelenia Góra – Tel. 0
885 588 345
■ Każde auto osobowe i dostawcze - stan
i rok obojętny oc i przegląd nie problem
– dzwoń Tel. 0 787 233 050
■ Kupię każde auto zobacz - zdecydowanie
stan przegląd oc rom obojętny zdecydowanie
Tel. 0 889 177 436
■ Jestem zainteresowany kupnem samochodu marki VW Golf IV / Passat / Bora
kombi. Rok produkcji 1999/2001. Benzyna
od 1,6 lub Diesel. Samochód musi posiadać
klimatyzacje – Tel. 0 604 921 101
■ Opony 13 zimowe - 135/70 do VW
polo 1,0 669 241 401 GG 1907201
(wieczorem)
■ Opony zimowe 195/65/15 Tel. 0 609
437 664
■ Koła z oponami zimowymi do Renault
Twingo, proszę o kontakt pod na telefon 075
712 52 13 lub 609 300 828
■ Kupię starą Fiestę, Golfa, Polo lub inne. do
500zł – Tel. 0 785 524 378 sms też
■

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Tico z 1999 roku z gazem. Stan dobry - na
większe. Co najmniej 1999 rok. Najchętniej
diesel. Lub z gazem. Oczywiście z moją
dopłatą – GG 993002
■ Ford Transita 2.5D 95r krotki, raz podwyższony, alarm, centralny zamek na Fiata
Scudo, Peugeot Expert , T4 biały z dopłatą
– Tel. 0 602 698 100
■ Ford Mondeo 97r. poj 16. 16v zetec
czerwony benzyna + gaz srs, airbag, centralny zamek, alarm, abs, wspomaganie
kierownicy, hak sprzedam lub zamienię na
kombi cena – 10500 zł Tel. 0 791 102 444
lub hudek1@wp.pl
ODDAM

Mały czarno - bury kot – prawdopodobnie
rasy pół-pers czarno-bury, 5 tyg. od zaraz Tel.
507 730 993
■ Oddam w dobre ręce 4 letniego psa rasy
bokser - więcej informacji pod Tel. 075
753 1763
■ Oddam w dobre ręce małego kotka
- Kotka samodzielnie je i załatwia się do
kuwety. Tel. 509 939 859 - 075 63 34
859 - Anna
■ Oddam kotki 6 tygodniowe w dobre ręce
- kontakt Tel. 0 660 133 167
■ Oddam w dobre ręce małą czarną (z
białymi łatkami) kotkę. Kotka ma 6 tygodni,
samodzielnie je oraz załatwia się do kuwety
- Tel. 0 509 939 859 - 075 64 34 859
- Anna
■ Mam do oddania pieska rasy Bokser
suka o imieniu Tekilla. Trzy letnia bardzo
dobrze wychowana. Oddaje ja z powodu
zmiany miejsca zamieszkania. Mój telefon
502623828 - Tomasz Więckowski
■ Oddam narożnik pokojowy w dobrym
stanie transport we własnym zakresie Tel.
0 607 578 941
■ Oddam kota - oddam 3 letniego kota
biało czarny wykastrowany - szczepiony Tel.
0 511 794 141
■ Oddam małego czarnego ( z białymi
"skarpetkami") kociaka. Kotek samodzielnie
je oraz załatwia się do kuwety - Tel. 0 509
939 859 075 64 34 859 e-mail: fransis@
poczta.onet.pl - Anna
■ Amstaf, suczka 9-miesięcy z książeczką
szczepień - Tel. 0 781 539 032
■
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Oddam spacerówkę - za darmo spacerówkę dziecięca sprawna Tel.0 692
648 462
■ Oddam młode kozły - półroczne koziołki
Tel. 0 603 766 496
■ Do oddania piesek kundelek czarny z białym
krawacikiem - ma sześć tygodni. Kontakt
pod numerem telefonu 697575996, mogę
przesłać zdjęcie na telefon - Marcin
■ Oddam spacerówkę – sprawna - e-meil:
a.d.cieslik@vp.pl, nie odpisuje na sms – 692
648 462
■ Oddam dużego psa - Oddam dużego,
łagodnego psa osobie, która zapewni mu
więcej ruchu i opieki. Suczka ma 2lata, jest
mieszańcem, świetnie nadaje się do pilnowania
posesji. Lubi się bawić. Więcej pod Tel. 0 503
093 588
■

EDUKACJA

Korepetycje z matematyki dla szkoły
podstawowej i gimnazjum. e-mail : loqwa@
wp.pl kom : Tel. 0 695 828 601
■ Korepetycje z matematyki - Udzielam
korepetycji z matematyki dla osób uczących
się w szkole podstawowej, gimnazjum oraz
liceum - Tel. 783 032 755 email: misiur_88@
interia.pl
■ Korepetycje z matematyki na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum da uczennica
liceum ogólnokształcącego, klasa z rozszerzoną
matematyką. Niedrogo, z dojazdem do domu
(najlepiej Sobieszów, Cieplice) – 505 051
749
■ Korepetycje niemiecki - młoda mgr filologii
germańskiej - tanio i solidnie, różne poziomy
nauczania - przygotowania do sprawdzianów,
egzaminów, do wyjazdów za granicę - ciekawe
materiały gratis - Zapraszam - Tel. 0 697
855 670
■ Niemiecki - matura, konwersacje - jestem
doświadczonym germanistą (mgr Uniwersyrte
Wrocławski) - uczę szybko i skutecznie,
również dorosłych/dzieci. Specjalizuję się w
przygotowaniu do matury i konwersacjach
/mówienie/. Zajęcia na Zabobrzu III, możliwy
dojazd, przystępne ceny zajęć. kontakt: 0 501
726 4 67, tobal@o2.pl
■ Udzielę korepetycji z języka rosyjskiego lub
poprowadzę zajęcia z większą grupą - Tel. 0 792
351 763 - Bożena
■ Korepetycje dla szkół podstawowych
- jestem uczniem gimnazjum 3 klasy mogę
pomóc w przyrodzie, język polski - odrabiam
zadania na gg – numer gg 2371860
■ Niemiecki - potrzebujesz powtórzyć materiał, poćwiczyć słownictwo i wymowę. Tanie
i solidne konwersacje i korepetycje z języka
niemieckiego. Możliwość dojazdu do klienta.
Tel. 0 601 581 357
■ Angielski korepetycje - anglista (7 lat w
Kanadzie, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim) z dużym doświadczeniem (praca
z dziećmi i dorosłymi) udzieli korepetycji na
teranie Jeleniej Góry - niewygórowana cena
- Tel. 0 507 473 290
■ Tanie korepetycje z j. niemieckiego Tel. 0
692 561 171 - Germanistka
■ Rozwiązywanie zadań - Jesteś studentem,
nie chce Ci się pisać prac zaliczeniowych z
matematyki, informatyki - zrobię to za Ciebie
- napisz: julcie@interia.pl - ja
■ Korepetycje niemiecki - Studentka germanistyki udziela korepetycji z języka niemieckiego.
Konkurencyjne ceny - Tel. 0 600 911 829
- Marika
■ Udzielę korepetycji z języka polskiego
/wszystkie szczebla edukacji/. Pomogę lub
zredaguję prezentację maturalną. Dodatkowe
pytania proszę kierować pod adres annazor@
interia.pl - Anna
■ Korepetycje z j. angielskiego 20 zł /godz.
– Tel. 0 696 672 627 – Beata
■

Matematyka - korepetycje, testy kompetencji – Tel. 0 691 037 800
■ Korepetycje z matematyki - Solidne korepetycje z matematyki prowadzone w miłej
atmosferze. Z dojazdem do ucznia. Serdecznie
polecam student 3 roku elektroniki. Kontakt
509 503 125 - Remik
■ Angielski - Nauka języka angielskiego,
korepetycje, konwersacje. Przygotowanie do
egzaminów - nauczyciel z doświadczeniem.
Centrum JG. 0 606 33 23 80 - anglista
■ Prezentacje maturalne - Oferuję Wam
prezentacje maturalne z języka polskiego:
szybko, tanio, pewnie, indywidualnie i w oparciu
o jasne zasady współpracy. Moje doświadczenie
pomoże Wam przebrnąć przez ustną część
egzaminu dojrzałości z języka polskiego
kontakt: vanitus@wp.pl - Jerzy
■ Korepetycje z j. angielskiego - Udzielę
korepetycji uczniowi szkoły podstawowej,
gimnazjum lub osobie rozpoczynającej naukę
języka angielskiego. Kontakt 0 511 432 858
( po godzinie 15 ) - Magda
■ Język niemiecki - korepetycje - udzielę korepetycji z języka niemieckiego, tanio i solidnie,
dojazd do ucznia Tel. 515 176 597
■

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Odtwarzacz mp3 Creative 1GB ZEN - 160zł
(nowy nie używany) - jack011@wp.pl lub Tel.
0 508 082 888
■ Lampę Nikon SB-800 na gwarancji cena
1200zł. Kontakt Tel. 0 508 082 888 lub mail:
jack011@wp.pl - jack011@wp.pl
■ Sony Ericsson k750i przerobiony na
W800. Telefon ma wgrane nowe sterowniki
aparatu, dźwięku oraz ekranu, nowe ikony
menu oraz wiele innych rzeczy. Założony jest
także pomarańczowy korpus od W800.W
zestawie kabelek, ładowarka, płytka i papiery.
Cena 400 zł do lekkich negocjacji – Tel. 0 603
994 094 - Maciek
■ Skup - sprzedaż - zamiana - komis telefonów
- lombard pożyczki pod zastaw rtv, złota, samochodów, telefonów komórkowych. Tel.075 75
35 333 - Wojska Polskiego 48
■ Motorola L6 srebrna. Motka użytkowana
przez kobietę simlock Orange. Telefon w
stanie idealnym cały komplet : pudełko zest.
słuchawkowy, instrukcje. Gwarancja ważna
jeszcze 13 miesięcy. Stan fabryczny Tel. 0
500 278 951
■ Sprzedam monitor 17 cali LITEON monitor
jest sprawny i w dobrym stanie wizualnym - nie
jest to panel lcd - cena: 70 zł telefon – Tel. 0
792 731 858
■ Sony PSP przerobione na pirata. W zestawie
znajduje się cały Value pack + pokrowiec playgear pocket + folia hori + karta 2 GB i jeszcze
kilka rzeczy. Dodaje DVD z grami oczywiście
- cena do uzgodnienia – Tel. 0 791 050 187
gg: 3584321 e-mail: ddnngg@gmail.com
- ddnngg@gmail.com
■ Nokia 6070 - 170 zł w idealnym stanie
technicznym. Bateria trzyma do 5 dni, Skład
zestawu: telefon, ładowarka, zestaw słuchawkowy, pudełko. Wszystkie elementy są
oryginalne od nowości. Telefon bez simlocka
kontakt: gg 3774144 - aga
■ Monitor Panasonic model PanaSync/Pro
P50. Jest to monitor 15 cali - CRT. Stan idealny
- żadnych skaz, rozmyć na obrazie. Cena 60 zł.
Tel. 0 605 610 805 - Sławek
■ X 360 nowy - Premium HDMI + PGR 4
1200 Tel. 0 663 044 949 - Tomasz
■ Fajny Sony Ericsson J220i. Telefon bez
blokady simlock, nosi ślady normalnego
użytkowania. Mój telefon : 512 586 905 W
zestawie oczywiście ładowarka. Cena 100 zł
- Adam 512 586 905
■ Wzmacniacz xxl 700w - samochodowy XXL
700W cztero kanałowy lub zamienię na Tel.

komórkowy Tel. 0 790 401 367 - Wzmacniacz
XXL 700W
■ Monitor LG - Flatron 775FT. Stan bardzo
dobry. Cena: 200 zł. Tel. 0 664 012 557
- Maciek
■ Zasilacz do modemu oraz kabel sieciowy
do Tel. 0 661 985 185 - Dawid
■ Cb radia - stacja paliw STATOIL - Jelenia
Góra ul. Grunwaldzka4 - Krzysiek 0 505
011 717
■ Wieża Technics + 5 głośników z systemem
dźwięku przestrzennego - Dolby surrond mało
używaną w b. dobrym stanie i w 100% sprawną
pilot. Czarna cena 900zł Tel. 075 612 64 72
■ Komputery & notebooki - Armada Komputery ul. Wincentego Pola 2 Tel. 075 649
51 56 Tel. 0 607 644 406 Prowadzimy
skup sprzedaż sprzętu używanego. Serwis
komputerów - Notebooków - drukarek
■ Amplituner kina domowego - Pilnie sprzedam amplituner kina domowego Panasonic
AF-HE7 srebrny. Moc 2x80 W 6 om. Nowy na
gwarancji. Tel. 075 751 52 04 lub 075 641
21 29 - Piotrek
■ Sprzedam komputer pc - Procesor: Intel
Celeron 3.2GHz Socket 775 Płyta Główna: Asus
P5V-Vm VGA WI_FI Socket 775 VGA mATX
Pamięć: Goodram DDR2 512MB Dysk: Seagate
200GB Napęd: LG CD-R Flopy Karta Muzyczna:
XPower 3D 6 kanały box Monitor: LCD Samsung
17” - Głośniki: Creative 5/1 Cena: 1800zł –Tel.
0 513 487 298 - Paweł
■ Telefon komórkowy Siemens mc60 posiada aparat kolorowy wyświetlacz + dwa
panele i ładowarka oryginalna Siemensa +
panel wyświetlacz Nokia 1600 Jeleni Góra cena
do uzgodnienia – Tel. 0 784 319 478
■ Pendrive usb 1 gb sprzedam - pamięć
przenośną USB (pendrive) o pojemności
1 GB firmy Mint. W bardzo dobrym stanie,
zadbana, działająca w 100%. Cena 20 zł.
Kontakt: martinn571@gazeta.pl Tel. 0 512
268 799 - Marcin
■ Aparat na klisze Używany zaledwie 5 razy
Kupiony 3 lata temu. W pełni Automatyczny:
lampa, redukcja cz. oczu, przewijanie kliszy,
wskaźnik poziomu baterii, zoom optyczny
x2(35-52) na 2 baterie AA R6 | Firma Fotojoker + pokrowiec i opaska na rękę Cena ok. 50zł
0 605 570 919 lub GG:9554743 - Michał
■ Motorolka v3x - sprzedam bardzo fajny telefon Motorola v3x telefon używany (porysowany
panel) ale ma za to wgranego najnowszego
softa - Telefon jest z Anglii, więc posiada tylko
ładowarkę oryginalna i nową baterię oryginalną
- cena 370 zł (do negocjacji) Tel. 0 782 468
668 gadu gadu 11243900 - Jelenia Góra
■ Ksero tanio jelenia Góra - ksero sprzedam
prawie nowe, tanie w eksploatacji, Tel. 075 643
2761 kom. 78 303 2707 - właściciel
■ Aparat fot. Praktica z obiektywem szerokokątnym - tanio lub zamienię na cyfrowy – Tel. 0
783 032 707 lub 075 6432761 - właściciel
Jelenia Góra
■ Sprzedam LCD Samsung 19 - Panorama
931 BW 600 zł - Tel. 0 663 044 949
- Tomasz
■ Radio CD Sony - RDS,45WX4,1 bit D/A
Converted, D-Bass – Tel. 0 790 215 333
- Jacek
■ Organy Casio ctk 541 stan bardzo dobry
jeszcze w pudełku są - cena 350 zł Tel. 0 503
836 310 - Adrian
■ Mp4 1 GB gniazdo karty SD - dobry wyświetlacz (oglądałem na nim filmy pełnometrażowe),
na podzespołach Samsunga. Można rozszerzać
pamięć za pomocą ogólno dostępnych kart SD.
Pudełko + instrukcja + kable. Cena 80 zł do
negocjacji. Nowa w sklepie 160 zł. Tel. 0 792
482 815 gg 9973739 - Krzysiek
■ Kolumny Altusy 70 - technicznie stan dobry,
obudowy do lekkich poprawek kosmetycznych
- więcej pytań na e mail zbyszek612@op.pl

cena za 2 szt. 200 zł - Tel. 0 888 925 356
– Zbyszek
■ Zestaw komputerowy – Pł. Gł. MSI K8N Neo
3-f,procesor AMD Sempron 2800 + RAM 1,5
GB, twardy dysk 40 GB, karta graf. GeForece
8600 GT, karta muzyczna Creative SB Live,
DVD-ROM, nagrywarka DVD, monitor LG Flatron
775FT, mysz bezprzewodowa, klawiatura,
mikrofon, kamera, głośniki 5.1, skaner Epson
– 509 546 099 - ADAM
■ Nokia 9300. Używana stan bardzo dobry.
Cena – 500 zł – Tel. 0 508 083 121
■ Cb radio sprzedam - ONWA TURBO z
anteną PRESIDENT i zasilaczem - Tel. 0 502
252 724 – Jacek
■ Sony Ericssona k310i z Orange do telefonu
komplet oprócz pudełka, które gdzieś zgubiłem
stan telefonu dobry+ cena 170 zł numer Tel. 0
782 468 668
KREDYTY GOTÓWKOWE
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Odtwarzacz dvd Sony - Sprzedam odtwarzacz DVD Sony NS355, stan techniczny i
wizualny bardzo dobry, bardzo mało używany,
instrukcja, pilot, kolor srebrny. Cena 100zł. Tel.
508 268 137 – Tomasz
■ Microsoft Xbox (ver.1.6b), przerobiona
(Alladin XT +2), stan b. Dobry - dysk 120 GB,
pełne okablowanie + specjalny kabel SCART
RGB,1 pad, pilot do dvd i ponad 100 gier
- Cena do uzgodnienia. Kontakt: e-mail: matx@
neostrada.pl gg: 2561223 - Mateusz
■ Telewizor panoramiczny 32 100hz półtoraroczny telewizor niemieckiej firmy
Tevion 32 z pilotem sprzedam 609 325 082
cena 650 zł
■ Nokia 6020 z ładowarką. Super stan 100%
sprawna! Tel. 515 795 999 Proszę dzwonić po
17:00 - Sebastian
■ Lg tanio – kg 800 z ładowarką, bez sim
locka stan dobry cena 350 zł oraz LG ku311
bez sim locka, ładowarka, stan dobry + cena
210 zł – Tel. 0 515 795 999 Proszę dzwonić
po 17:00 - Sebastian
■ Nokia 6021 w stanie bdb - komplet, sim
lock plusa (możliwość ściągnięcia) Cena 170
zł Tel. 0 515 795 999 Proszę dzwonić po
17:00 - Sebastian
■ Samsung x660 nowy! Tel. 515 795 999
Proszę dzwonić po 17:00 - Sebastian
■ Telefony komórkowe od 40 zł - Nowe i
używane ceny od 40 zł ! Okazja Tel. 0 515 795
999 Proszę dzwonnic po 17 - Sebastian
■ Sprzedam kartę graficzną - Asus GF 6600
256 mb pod pci - express , z pasywnym
chłodzeniem. Karta znakomicie radzi sobie
z takimi grami jak : Quake 4 , Doom 3 ,
Battlefield 2 ,Tittan Quest Wynik w 3d Mark03
: 5000 Cena 110 gg 7243948 kom –509
282 546 - Paweł
■ Procesor Amd athlon 64 3800+x2 Procesor nowy, dwurdzeniowy, nigdy nie
używany, sprzedaję bez opakowania które
uległo uszkodzeniu ale z kompletnym firmowy
boxowym chłodzeniem w opakowaniu, cena
199zł. Tel 504 652 747 - Adrian
■ Pamięć 2x512 mb Twinmos Twister
- PC2-6400 DUAL (1GB) 2X 512 800Mhz,
Pamięć nowa, nigdy nie używana, sprzedaję
w oryginalnym opakowaniu. Cena 100zł. Tel.
0 504 652 747
■ Płyta gł., procesor, pamięć - Płyta gł MSI
K8N Neo-F, procesor AMD Sempron 2800+,
RAM 1,5 GB, wentylator na procesorze w pełni
sprawne 509 546 099 - Adam
■ Keyboard Yamaha psr 740 - Keyboard
YAMAHA PSR 740 czyta wszystkie nośniki
■

na dyskietkach w systemie karaoke pokazuje
tekst na dolnym ekranie, zasilacz, podstawka
pod nuty, instrukcja w j. polskim, cena 1890
zł, proszę dzwonić na sms-y nie odpowiadam
Warszawa Tel. 0 507 960 348
■ Wzmacniacz 700w - Sprzedam wzmacniacz samochodowy firmy XXL o mocy 700w
cztero kanalowy technicznie sprawny cena
200zl – Tel. 0 790 401 367
■ Monitor ctx 17 cali – używany w bardzo
dobrym stanie technicznym - cena 50 pln Tel.
0 502 382 055 - 075 64 27 300
■ Tani kompletny komputer - w nowej
obudowie wraz z monitorem i klawiaturą.
Sprzęt jest sprawny i gotowy do pracy lub gier.
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego
twardego dysku - na gwarancji. Wszelkich
informacje można uzyskać pod nr Tel. 0 664
065 002
■ Monitor HP 19 cali CRT - Cechy Monitora:
kolor szary stan - bdb. (bez przebarwień na
kineskopie) rozdzielczość do 1200x1600
pikseli wtyczka VGA 9pin Sprzedaję bo chcę
kupić LCD. Cena 170zł. Tel. 606 104 186
■ Aparat cyfrowy - fotograficzny PREMIER
digital camera DC8365 nowy (09,11,2007)
na gwarancji, pełna dokumentacja Matryca
CCD 8,0 megapiksela (zdjęcia o rozdzielczości
3264 x 2448) Monitor LCD 2cale Cena 350zł
Tel. 0 513 048 074

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Telewizor - nie za stary może być LCD – Tel.
0 508 269 855
RÓŻNE
KUPIĘ/SPRZEDAM
■ Wyprzedaż mebli kuchennych z ekspozycji
– obniżka nawet do 50% - ul: Poznańska
24 (koło PKS – pod Arkadkami) Tel. 0 75
76 46 289
■ Bardzo tanio ubranka dla dziecka – dziewczynki – rozmiar 98 – 122 – Tel. 0 513
929 669
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane
do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 213 28
lub Tel. 0 605 306 250
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36,
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal – cena
do negocjacji. Zapraszam do przymiarki,
stan bardzo dobry – jak nowa – Tel. 0 500
183 197
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub
przymiarka osobiście - Cena 550 zł – mail:
jack011@wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ Maszynę do szycia – wieloczynnościową
– tanio – Tel. 075 75 500 70
■ Maszynę dziewiarską – tanio – Tel. 075
75 500 70
■ Zwykłą pralkę – tanio – Tel. 075 75
500 70
■ Piękne paprotki zdrowotne o długich
strzępiastych liściach – tanio – Tel. 075
75 500 70

29

Wzorzystą narzutę z wełny owczej przywiezioną z Ukrainy – tanio – Tel. 075 75
500 70
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24 (koło
PKS – pod Arkadkami) Fronty: drewno, MDF,
płyta fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Tel. 0 75 76 46 289
■ Bal sylwestrowy w Michalowiach Chatka
Puchatka zaprasza – rezerwacja (075)76
121 42, 695 63 47 50
■ Pensjonat szuka zespołu muzycznego na
Sylwestra Tel. 0 695 634 750
■ Tanio nowy wózek dziecięcy firmy Deltim
Jelenia Góra - sprzedam Tel. 0 665 632
827
■ Tanie domowe obiady na miejscu i na wynos
- 5 zł abonament. Ciplice ul. Cieplicka 74 szkoła
nr 6 Tel. 0 502 108 290
■ Panele ścienne kolor klon jasny nowe dł.
0.90 cm szer. 0.30cm gr 1 cm - 15 metrów
kw. 10 zł za metr – Tel. 0 669 393 093
■

USŁUGI

Pranie KARCHER! Tapicerek samochodowych i dywanów, szybko i profesjonalnie.
Dostosowanie do potrzeb klienta – Tel. 0
792 130 276
■ Najtańsze usługi księgowe - księgi handlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS.
Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości.
Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to
niezbędny element funkcjonowania każdej
firmy – Tel. 0 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów,
tapicerki meblowej – Faktura Vat – Tel. 075
76 72 773
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
■ Biuro Rachunkowe KO-ALA - Profesjonalna
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych Certyfikat Ministerstwa
Finansów pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, rozliczenia roczne,
ZUS, kadry. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego
54 - obok sądu Tel. 0 601 837 677 mail:
alakow@onet.eu
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do 20:00
– Tel. 075 57 55 91 99
■ Wielka wyprzedaż Mebli Kuchennych
z ekspozycji. Obniżki nawet do 50%. Ul.
Poznańska 24 (koło PKS pod Arkadkami)
Jelenia Góra - Tel. 0 75 76 46 289
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@
wp.pl
■ Ofe – zapisy – przystąp do wiodącego
otwartego funduszu emerytalnego – Tel. 0
506 030 616
■ Usługi transportowe, przeprowadzki
- lokalne, krajowe, zagraniczne - Tel. 0 663
651 650
■

"ALIZEE" BIURO RACHUNKOWE
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa firm,
spółek i osób fizycznych.
Dwa pierwsze miesiące za

50% ceny.

Możliwość księgowania u klienta.
.
1-580
Dojazd do klienta.
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30 JELONKA WCZORAJ
Jak burmistrz Schoenau z własnej inicjatywy miejsce rozrywki i spacerów jeleniogórzanom ufundował (II)

Wielkość Rycerskiego Wzgórza
Sam obelisk staje w miejscu,
w którym – jak pisze Hensel
– uwielbiała przebywać : na
okrągłej polance otoczonej
gęstwiną, na małym porośniętym trawą kopcu. Miejsce
to jeleniogórzanie nazywają
Rajem...
A niedaleko Raju wznosi się
wybudowany w roku 1784 tak
zwany dom stowarzyszeń.
Inicjatorami powstania
przybytku są najbogatsi mieszkańcy Hirschbergu. – 30 najbardziej szanowanych z rodzin
miasta. Złożyło się i na własny
koszt wybudowało sobie taką
idylliczną posiadłość, by móc
we własnym gronie i w wolnym czasie odpoczywać, karmiąc duszę spokojem i ciesząc
wzrok pięknem pobliskiego
krajobrazu.
Hen sel , k t ór y zape w ne
na własne oczy ów dom widzi, notuje, że pośrodku jest
wspólna sala, a z odbydwu boków znajdują się dwa odrębne
pokoje : jeden dla pań, drugi
dla panów. Budynek dodatkowo otoczony placem spacerow ym w ysadzanym lipami.
Wiodą doń schody, u których
stóp stają dorożki i powozy. Z
nich wysiadają możni miasta
i kroczą dystyngowanie ku
elitarnemu terenowi – chyba
jedynemu miejscu w parku,
które dla wszystkich nie jest
dostępne.
K ronikarz zaznacza , że
budzi to sprzeciw niektórych
współczesnych mu jeleniogórzan. – Dom Stowarzyszeń
staje się często obiektem napaści ze strony bezwstydnych
i natrętnych ludzi – notuje
Hensel. Nie podoba im się to,
że – mimo iż są jeleniogórzaninami – nie mają prawa
wstępu na teren. Sądzą, że to
dziwne i małomiasteczkowe.
Tym bardziej, że wg Johanna Daniela, z Domu można
korzystać pod warunkiem
wykupienia cegiełki. Bo cała
t a en k lawa jest wspól n ie
utrzymywana ze składek jej
posiadaczy. Tylko w niektóre
dni przybytek zamknięty jest
dla ludzi spoza towarzystwa.
W parku panuje swoista
pruska wolność i równość.
Każdy ma tu prawo wstępu :
i uczeń i żebrak, jak i bogaty
kupiec oraz pierwszy rajca
– cz y tamy u Hensela. Nawet mieszkańcy okolicznych
wsi, z daleka rozpoznawalni
przez niemiejski wizerunek,
przechadzają się parkowymi
alejkami.
Pew na zapora wsza k że
istnieje : w parku niczego
nie dają za darmo (poza wejściem). Aby napić się białek
wódki, zwanej przez kronikarza okowitą, skosztować
zimnej przekąski i piwa – trzeba płacić i to niemało. Taki

wyszynk istnieje w jednym
z letnich domków w pobliżu
siedliska Hanischa.
W pa rk u na R yc ersk i m
Wzgórzu kronikarza Hensela
nieco razi nieład.
– Przeładowane mał ymi
domkami, ławkami. Zbyt kolorowe, nie sprawia wrażenia
uporządkowanej całości. Ale
w tym całym bałaganie istnieje jedna myśl przewodnia
: wygoda i przyjemność dla
każdego. (...) I choć wzgórze
ma w iele ma n k a mentów,
cieszyć się trzeba, że je mamy
– konkluduje Johann David.

Godny pamięci

Kiedy skrobie piórem te
słowa, wdzięczni mieszkańcy Hirschbergu już myślą o
zbiórce pieniędzy, aby i Schoenauowi zafundować niewielki „pomnik wdzięczności”.
Ten jednak jest człowiekiem
skromnym i zabrania tego,
dowiedziawszy się o zamiarach krajanów. Największa
nagroda dla niego to przyjemność, jaką jeleniogórzanie
odczuwają czerpiąc zadowolenie ze spacerów i korzystania
z parkowych uciech.
Los Schoenauowi nie
oszczędzi jednak pomnika.
W 1802 roku tonie w niewyjaśnionych okolicznościach
w otmętach Bobru. Wówczas
już pracuje nad uczynieniem
podm iejsk iego ogrodu na
Hel i kon ie za Za m kow y m
Wzgórzem. To dzięki niemu
dzisiejsi jeleniogórzanie stąpają po drodze wytyczonej na
polecenie „dyrektora miejskiego” czyli szanowanego przez
mieszkańców burmistrza.
Jedna z hipotez zakłada,
że ginie właśnie w pobliżu
swojego niedokończonego
dzieła, obok którego głębokim
wąwozem przepływa rzeka
Bóbr.
Rozżaleni jeleniogórzanie
fundują na cześć Schoenaua
obelisk, który przez długie
lata będzie zdobił jeden ze
skwerów parku na Cavalierbergu. Do czasu, kiedy Hirschbergu nie przejmą Polacy
i nie w yrzucą świadectwa
wspaniałej przeszłości na
śmietnik.

Na piwo
do Skalnej Piwnicy

Po odejściu Schoenaua ,
park na Rycerskim Wzgórzu
rozkwita jeszcze bardziej.
R zec można : dojrzewa . Z
wiekiem nabiera większego
dostojeńst wa. Wyrośnięte
drzewa przyciągają coraz więcej spacerowiczów, a i miasto
rozbudow uje się w stronę
parkowych pagórków.
Powstają przy nich rezydencje godne najbogatszych

mieszkańców Hirschbergu:
z przestronnymi ogrodami,
urządzonymi w niemal nieskalanym jeszcze cywilizacją
miejscu. Idealnym zresztą, bo
bliskim zarówno śródmieściu
jak i uporządkowanej przez
Schoenaua naturze parku
miejskiego.
Wyrastają też nowe, parkowe inwestycje, oczywiście
– gastronomiczne. Pod koniec
XIX wieku na jednym z wyższ ych pagórków wzgórza ,
skąd roztacza się piękna panorama Hirschbergu, rozpoczyna się budowa lokalu
nazwanego Felsenkeller, czyli
Skalną Piwnicą.
To pałac yk z wież yczką
i przestronną werandą, w
któr ym urządzona będzie
największa restauracja tych
okolic Jeleniej Góry.
Oprócz sal wewnątrz, specjalne pomieszczenie na werandzie kusi gości nie tylko
złaknionych smacznych dań,
ale też widoku na miasto. To
właśnie on stanie się ikoną
tego miejsca.
Dochodzi się do niego po
granitowych schodkach, ocienionych licznymi drzewami,
co daje ulgę w upalne dni.
Przybysz dociera tam na tyle
zdyszany, że od razu zamawia
coś do picia: najczęściej zimne
piwo z beczki. Zamówienie
składa siedząc na werandzie
przy licznych stolikach i spoglądając na miasto, obramowane widocznymi po jego
drugiej stronie wzgórzami,
w tym wspomnianym Helikonem.
Po przeciwnej stronie pałac yku w y t yczone zostaje
uroczysko z wielkim klombem pachnącym tysiącami
n a s a d z o n yc h k w i a t ó w i
mieniących się kolorami tęczy ich płatków. Wśród nich
ławki, jedne w cieniu, inne
w słońcu.
Do dyspoz ycji gości jest
także piwnica wykuta w skale
przy Seydelstrasse (obecnej
Chełmońskiego). W szalonych
latach przełomu XIX i XX wieku cieszy się niesłabnącym
powodzeniem wśród jeleniogórskiej „bohemy”.
Inna restauracja w parku
na Cavalierbergu to Tangelhof, umiejscowiona w budynku Zakładu Leczenia Mlekiem
i Serwatką (sic). W zakładzie
są też pokoje gościnne i ogródek piwny.
Parkiem interesują się nie
t ylko piwosze i smakosze,
lecz także entuzjaści ze wspomnianego już Towarzystwa
Karkonoskiego (Riesengebirges-Vereins). W końcówce wieku XIX wpadają na pomysł,
aby miejsce, skąd jak na dłoni
widać Karkonosze, wzbogacić
o profil geologiczny gór, wy-

Schodki do dawnej Felsen Keller dziś zarośnięte są drzewami
Widok na Cavalierberg z kamienic przy Wilhelmstrasse
(Wojska Polskiego). Nie ma jeszcze budynku muzeum

kuty w skale.
Miał uzewnętrzniać wszystkie geologiczne warstwy
budowy najwyższego pasma
Sudetów włącznie z ich nazwami wygrawerowanymi
na tabliczkach. Nietypowy
postument zostaje odsłonięty
w 1902 roku i staje się celem
większości wycieczek, które
odwiedzają miasto.
Bo w Hirschebergu nie ma
przybysza, który w punktach
swojej wizyty pominąłby park
na Cavalierbergu, któremu z
roku na rok przybywa atrakcji
i ciekawych miejsc.

Nasi hamulcowi

Hamulcem w rozwoju wzgórza jest rok 1945 i przejęcie
miasta przez Polaków. Park na
tym cierpi. Wkrótce przestaną
działać parkowe restauracje. Magiczne zakątki zaczną popadać
w zapomnienie, bo dla samego
spacerowania ludziom nie będzie się chciało na Wzgórze
Kościuszki przychodzić.
Zaczną gnić pamiętające jeszcze czasy burmistrza Schoenaua
altany. Postumenty wzniesione
na cześć burmistrzowskiej pary,
która całość założyła, zostają ze

wzgórza usunięte.
W „Skalnej piwnicy” już
wc z e śn iej pr z ez n a c zonej
przez Niemców na schron
w przypadku bombardowania Hirschbergu, urządzone
zostaną magazyny Centrali
R ybnej. Za m ia st zapa chu
przygotowywanych potraw w
restauracyjnej kuchni, w nozdrza spacerowiczów uderzy
smród przegniłych śledzi.
Profil Karkonoszy popadnie w ruinę a widok na góry
i na pozostałe części miasta
przysłonią przez nikogo nie
przycinane drzewa.
Kierowcy, którz y szkolą
się na placu za dawnym Felsenkeller, zamienionym w
siedzibę Ligi Obrony Kraju, zapewne nie mają świadomości,
że jeżdżą po wspomnianym
wielkim klombie.
Tam, wśród licznych gat unków k wiatów, na ławk a ch odpocz y wa l i daw n i
jeleniogórzanie. Niektórzy
szli w stronę parku od KeiserFriedrichstrasse (Matejki),
mijali restaurację Monopol
(dziś Teatralna) i kierowali
się ku górującej nad miastem
sylwetce Skalnej Piwnicy….
Ale po tym niewiele zosta-

ło śladów. Wytarte czasem
granitowe schody i ścieżki
w ydeptane przez dawnych
mieszkańców pokryte smołowatym asfaltem, który kryje
nie tylko ślady bywalców tego
terenu, lecz także sporą część
historii naszego miasta.
Dziś, choć po parkowych
zakamarkach prowadzą odcinki ścieżki edukacyjnej a
zrujnowany jeszcze niedawno
temu profil Karkonoszy – przy
któr ym 3 lipca 1902 roku
zgromadzili się entuzjaści
i pasjonaci Ziemi Jelenio górskiej, lśni nowością – po
parku na Cavalierbergu wciąż
kroczą – niczym po upadłej
rajskiej krainie Helena i Johann Christoph Schoenauowie. Bez nich tego miejsca
by nie było.

Korzystałem:

Johann Daniel Hensel, Historyczno-topograficzny opis
miasta Jelenia Góra, Kroniki
Jeleniogórskie w przekładzie
Toma sza Pr yl la , Muzeum
Karkonoskie, 2005
Ciąg dalszy cyklu za tydzień ...

(tejo)
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REKLAMA 31
w Jeleniej Górze i Zgorzelcu prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Rozpoczęcie nauki WRZESIEŃ 2007 r. Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła organizuje również kursy:
• Licencji I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
• Zabezpieczenia imprez masowych
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP) tel./fax. 075 75 268 39
Zgorzelec ul. Francuska 6 tel./fax. 075 77 52 393 wew. 238
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej www.szkolakobra.webpark.pl

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39

Wyprzedaż drzwi wejściowych
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywłamaniowe pełne już od
Drzwi przeszklone:
- Szczecin 700zł 649 zł
- Bydgoszcz 750zł 649 zł
- Warszawa 850zł 690 zł
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych

499 zł

W sprzedaży również okna
nowe i z demontażu oraz
wewnętrzne drzwi pokojowe
Największy wybór okien nowych do
natychmiastowego odbioru
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

www.impolsc.pl

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

PRZYCHODNIA DLA
MAŁYCH ZWIERZĄT

Lecznica
dla małych zwierząt

(na tyłach "Biedronki")

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100 -1800
sob. 1100 -15 00 ; niedz. 1100 -1300
tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

RTG, EKG, USG,
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62

codziennie od 800 do 2000
(075) 754-39-31

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

RADIO TAXI MERCEDES

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

RAMY
Serafin

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, w sobotę nieczynne

Nowo otwarty
Gabinet Kosmetyczny

SIEDEM

PROFESJONALNE

OŚNIEŻARKI

58-560 Jelenia Góra, Wolności 225
Tel.Fax 075/ 645-11-9
www.agro-jg.com.pl.
sklep@agro-jg.com.pl

Dobry Kredyt
58-500
Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 75 24 054,
(075) 75 23 440
Imię Nazwisko
Adres

58-560 Jelenia Góra, Wolności 225
Tel. Fax 075 / 645-11-9

www.agro-jg.com.pl

sklep@agro-jg.com.pl

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

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

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

ul. Poznańska 24
58-500 Jelenia Góra
(pod arkadami
w pobliżu PKS)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 - 18
sob. 9 - 14
tel. 601 319 166

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 75 24 054, (075) 75 23 440

Imię Nazwisko
Adres

Poznaj inne atuty naszych kredytów
szybka decyzja kredytowa
finansowanie do 100% wartości nieruchomości
0 zł za przewalutowanie oraz za podwyższenie
kwoty kredytu
0 zł za wycenę nieruchomości przeprowadzoną
przez pracownika Banku
długi okres kredytowania - nawet do
40 lat w PLN
akceptacja różnych źródeł
uzyskiwania dochodów
możliwość zabezpieczenia kredytu
na nieruchomości osoby trzeciej

Kredytem hipotecznym
GE Money Banku możesz sfinansować
wszelkie potrzeby mieszkaniowe: zakupy, budowę, remont
lub wykończenie nieruchomości
spłatę różnych zobowiązań finansowych np. zadłużenie na karcie kredytowej,
debet w rachunku bieżącym lub inne kredyty
dowolne cele konsumpcyjne

