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Odpowiedz na pytania i wygraj:

1. P
 łyta DVD z filmem „Doskonałe popołudnie”
z dedykacją i autografem reżysera
2. K siążka opracowana przez Ewę Rychlewską,
pt. „Humor polski – dowcipy z lat 1948-2008”

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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DZIŒ W JELONCE
Koszmar minionego lata
– str. 4
Przewałka na Bankowej

Na nietypowe lekcje historii zaprasza młodzież z jeleniogórskich szkół Muzeum Karkonoskie. To kontynuacja projektu
„oswajania” młodych ludzi ze sztuką dawnych rzemieślników
i zetknięcie z ich zajęciami w praktyce.

Nie święci garnki lepili
Fot. Konrad Przezdzięk



– Prowadziliśmy już cykl takich
warsztatów przed wakacjami. Było
tak duże zainteresowanie, że postanowiliśmy zajęcia powtórzyć w
tym roku szkolnym – mówi Aneta
Sikora-Firszt z Muzeum Karkonoskiego.
W minionym tygodniu młodych
„ceramików” uczył mistrz tego rzemiosła Rafał Klimentowski, na co
dzień twórca artystycznych i użytkowych wyrobów ceramicznych.
Najpierw przybliżył uczestnikom
warsztatów sztukę lepienia garn-

str. 8

Zapomniał, że od dwóch lat
nie jest radnym
Nasz Czytelnik wypatrzył na ścianie domu handlowego
Amigo tabliczkę z nazwiskiem lidera stowarzyszenia
Wspólne Miasto i ze zdumieniem przeczytał, że biuro
ma tam „radny” Robert Prystrom.
Sprawdziliśmy: na tablicy informacyjnej widnieje napis „Biuro
radnego Robert Prystrom”. Wymieniony rzeczywiście był radnym w
latach 2002-2006. Podczas ostatnich
wyborów nie mógł kandydować,
bo uniemożliwiła mu to ordynacja
wyborcza, która zakazuje stawania
w wyborcze szranki osobom, wobec
których sąd wydał prawomocny
wyrok, nawet mówiący o umorzeniu
postępowania. Tak było w przypadku
Roberta Prystroma, który wcześniej
zapowiadał także, że będzie ubiegał
się o urząd prezydenta miasta.
Zapytaliśmy Roberta Prystroma,
czy tabliczka wisi nadal jako pamiątka, czy jako amulet do najbliższych
wyborów?

– Na drzwiach naszego stowarzyszenia informacja o tym, kto jest
radnym zmieniliśmy zaraz po wyborach – usłyszeliśmy. – Natomiast ta
tabliczka, przy drzwiach wejściowych
umknęła mojej uwadze. Tablicą
zawiaduje właściciel budynku i do
niego się zwrócę o szybką wymianę
– dodał zapytany.

„Smycz” na wyżynach

Spektakl Teatru Polskiego z
Wrocławia „Smycz” podbił serca
publiczności XXXVIII JST. Został
laureatem plebiscytu widzów
i dostał nagrodę prezydenta
miasta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego. Gwiazdę przedstawienia, Bartosza Porczyka,
młodzieżowe jury uhonorowało
za najlepszą męską kreację
aktorską.
Więcej o teatrze – str. 10-11

(tejo)
Fot. tejo

Porcja rozmaitości
– str. 9
Ostatnia deska ratunku
– str. 10
Niepełnosprawni na
przyjaznej fali
– str. 11
Darz bór jeleniami!
– str. 12
W tej studni woda nie
dudni
– str. 13
Ukraina na zakąskę
– str. 14
Teatr bywa zaraźliwy
– str. 14
Informator
– str. 15
Ulubiony lekarz
– str. 18
Z lotu ptaka
– str. 20

(Mar)

ków, a później zaprosił ich samych
do dzieła.
Każdy dostał kawałek gliny i lepił z
niego, co chciał. Dziewczęta i chłopcy
z różnych klas Szkoły Podstawowej
nr 10 byli zachwyceni możliwościami
plastycznymi, jakie daje glina.
– W grudniu planujemy warsztaty,
podczas których będzie można nauczyć
się samodzielnego malowania ozdób
choinkowych – zapowiada Aneta Sikora-Firszt.

(tejo)

Nowy stary klub w radzie miejskiej
Szef klubu radnych Wspólnego Miasta Miłosz Sajnog
zosta ł przewodnicząc ym
jelen iogórsk iego ko ła sto warz yszeniem Dolny Śląsk
XXI, z którym porozumienie
podpisali rajcy WM. Zastępczynią Sajnoga wybrano Annę
Ragiel, wiceprzewodniczącą
rady miejskiej.
– Dolny Śląsk XXI funkcjonuje jako związek lokalnych
stowarzyszeń, takich jak nasze – wyjaśnia Miłosz Sajnog.
– W radzie będziemy reprezentować Wolne Miasto, z którego
członkostwa nie rezygnujemy.
Bo do stowarzyszenia DŚ XXI
należy Wspólne Miasto, a nie
my pojedynczo. – Już przyłączyli się do nas tacy ludzie
jak radny z Janowic Wielkich,
Kamil Kowalski, który o mało
co nie został wójtem w tej
g m i n ie podcza s ost at n ich

w yborów samorządow ych,
czy Wiesław Gierus, od dawna
współpracujący z WM.
Jak mówi M. Sajnog, stowarzyszenie DŚ X XI będzie
walczyć między innymi z politycznym dzieleniem pieniędzy
pomocowych. Każda zmiana
na stanowisku marszałka województwa to inne preferencje
jeśli chodzi o podział środków.
Organizacja chce przeciwdziałać tym praktykom.
Dolny Śląsk XXI, któremu
szef uje R a fa ł D ut k ie w ic z ,
jest z kolei elementem stowarzyszenia Polska X XI. Jego
ambicję to wniesienie innego
samorządowego i obywatelskiego spojrzenia do polskiej
polityki.

(Mar)

Młodzieżowa Rada Miasta miała powstać już we wrześniu.
Tymczasem prace nad powołaniem organu doradczego
tworzonego przez młodych mieszkańców miasta są ciągle
w powijakach.
Paweł Ćwiąkało, jeden z inicjatorów powołania MRM, napisał do radnych list, w którym
wypomina rajcom opieszałość.
Sam opracował plan działania i
dąży, aby wybory do rady odbyły
się w styczniu 2009, a pierwsza
sesja – jeszcze w tym semestrze
roku szkolnego.

nych panów ubranych w ciemne
garnitury i krawaty, rozmawiająca o nudnych sprawach. Czy
musi tak być? Mam nadzieję, że
młodzieżowa rada wprowadzi
nowe standardy i nie będzie to
wiernie odwzorowana kopia
dorosłej rady.

- Czy MRM będzie miała
– Dlaczego w Jeleniej Górze taką siłę przebicia, aby dojest potrzeba istnienia mło- trzeć do wszystkich młodych
dzieżowej rady miasta?
ludzi, czy też będzie pre Paweł Ćwiąkało: – Inicjatywa zentowała tylko wybrane
stworzenia młodzieżowej rady środowiska?
miejskiej wyszła „z dołu”, czyli
– To czy młodzieżowa rada
od samych młodych ludzi. Jest miejska będzie miała siłę przeona wynikiem dyskusji prowabicia zależy od aktywnodzonych w DODN w Jeleniej
ści młodych radnych
Górze między przedstawioraz współprac y ze
cielami dwunastu jelenioszkołami i organami
górskich szkół. Mówiliśmy
o tym „jak jest” i „jak być
powinno” w naszych samorządach uczniowskich.
Stwierdziliśmy, że tego
typu szkolne organy
k uleją . M łod zi lu dzie nie wiedzą, że
mogą mieć wpływ
na decyzje podejmowa ne pr z e z
władze w Jeleniej
Górze i nie czują
się w spó łodpow ie dzia l n i za k reowa n ie
rzeczy wistości. Rzadko
angażują się w życie społeczne. Polit yka – wielu
m łodym ludzi słowo to
Paweł Ćwiąkało
kojarzy się z grupą smut-

władzy. Warto zapamiętać: Dorośli radni nie mogą traktować
m łodzież y instr umentalnie.
Za sa dy wspó ł pra c y m ięd z y
młodymi radnymi, a osobami
odpowiedzialnymi za politykę
młodzieżową powinny opierać
się na partnerstwie.
Docelowo w Młodzieżowej
Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
mają zasiadać przedstawiciele
wszystkich jeleniogórskich, publicznych i niepublicznych szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może w przyszłości
do rady zostaną zaproszeni
przedst aw iciele orga n i zacji
młodzieżowych.
Jeśli rada chce docierać do
wszystkich młodych ludzi nie
może obradować tylko w ratuszu. Jeśli chce być efektywna,
powinna pojawiać się w szkołach.
– Jaka będzie pierwsza
uchwała MRM, kiedy tylko ten
organizm powstanie?
Pierwsza uchwała MRM zależy
od tego, jakie problemy dostrzegą młodzi radni. Powinno to być
efektem konsultacji przeprowadzonych z młodymi ludźmi ze
szkół. Pamiętajmy jednak, że
młodzież będzie tylko organem
opiniotwórczym, a decydujący
głos wciąż należał będzie do
rady miejskiej. Należy również
przyjąć, że młodzi ludzi mają
prawo do błędów w działaniu
- byleby umieli wyciągać z nich
wnioski.
– Dziękuję za rozmowę

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

To idzie młodość, młodość, młodość! Pamięć miasta na podłodze i na ścianach

– To mogą być brzydkie zdjęcia, ale pokazują piękne
miejsca – mówił Jacek Jaśko o swoich fotografiach, których wydruki w formie notatek zaprezentował w miniony
czwartek na wystawie otwartej w Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej Książnica Karkonoska.
Kto spodziewał się klasycznie
oprawionych zdjęć, został zaskoczony. Jacek Jaśko swój fotograficzny
brulion rozłożył na podłodze Galerii
Małych Form. Tylko niektóre zdjęcia,
te najmniejsze czarno-białe „klasyczne” powiększenia znalazły się tradycyjnie w antyramach i za szkłem.
Elementem ekspozycji były także
multimedia: film i galerie wyświetlane na ekranach komputerów. W tym
fotografie Tomasza Mielecha.
Nie dziwił widok oglądających,
którzy spoglądali „pod nogi” spacerując wśród rozmaitych, najczęściej
zapomnianych i zaniedbanych zakątków naszego miasta utrwalonych
przez Jacka Jaśko. Zdjęcia są owocem
spontanicznego fotografowania
podczas przechadzek. Stanowią
dowód nieustannego poznawania
rzeczywistości już znanej, odkrywania w niej nowych elementów, które

– wprawdzie wciąż istnieją – nie są
jednak zauważone i uwiecznione.
– Projekt „Pamięć miasta” zakłada
pokazanie fotografii w przestrzeni
Jeleniej Góry i wyciągnąć zdjęcia z
galerii, do których i tak mało kto
chodzi. Miał być gotów w roku
domniemanego jej 900-lecia, ale
zabrakło pieniędzy na jego realizację
– mówił Jacek Jaśko. Podkreślił, że
środków nie przyznano dlatego, że
projekt był zbyt mało „ambitny” i za
skromny: suma złotówek miała za
mało zer – usłyszeliśmy.
– Ale nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Przychylna naszym
zamierzeniom okazała się Książnica
Karkonoska, za co jej bardzo dziękujemy – mówi Jacek Jaśko zapowiadając
dalsze wydarzenia, między innymi,
wystawę zdjęć Ewy Andrzejewskiej i
Wojciecha Zawadzkiego. – Nie może
wśród nich zabraknąć fotografii

Jerzego Wilklendta, który ma bezcenne kadry z Jelenią Górą z lat 50.
– zaznaczył J. Jaśko. Celem projektu
wciąż jest „wmontowanie” zdjęć w
jeleniogórską przestrzeń miejską.
Jacek Jaśko zgotował ucztę dla
ducha wszystkim odwiedzającym,
Żona Jacka sprawiła za to świetną
strawę dla ciała serwując kilka rodzajów pysznych ciasteczek domowego
wypieku.

(tejo)

Patronem medialnym projektu „Pamięć
miasta” jest portal i tygodnik Jelonka.com
oraz Biuletyn Fotograficzny – Świat.
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(tejo)

Fotografia młodych na topie
Fot. Konrad Przezdzięk

Tłumy zgromadził w minioną środę
wernisaż pokonkursowej wystawy
„Mój świat”, na który wielbicieli fotografowania i uczestników zmagań
zaprosił organizator: Miejski Dom
Kultury „Muflon” w Sobieszowie. Jury
oceniło przeszło 300 fotografii. Niektóre godne oka rasowego fotoreportera
lub wizji wrażliwego artysty, choć ich
autorzy to ludzie bardzo młodzi.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i plakaty. A do nagrodzonych trafiły bardzo przydatne
książki o fotografii. W kategorii szkół
podstawowych wygrała Dominika
Lemiesz, drugie miejsce zdobył Gilbert
Zasoński, trzecie Antonina Olszewska.
Pośród gimnazjalistów bezkonkurencyjny okazał się Jakub Michnowski
(zestaw zdjęć makro zatytułowany
„Widzieć…”). Drugie miejsce przypadło Monice Kondyjewskiej. Maciej
Przemyk za zestaw bez tytułu zdobył
pierwszą nagrodę wśród licealistów.
Za nim byli: Małgorzata Jordan i Kamil
Łyziak (mocne zdjęcia reportażowe z
treścią). Wśród studentów jury nagrodziło: Pawła Murczaka („Mój świat
jako zatrzymana chwila radości”),
Aleksandrę Twardowską i Kamila
Niesłonego. Zdjęcia nadesłane na konkurs oceniały, oprócz organizatorów:
Aleksandry Jarocińskiej i Krzysztofa
Zwolińskiego, Ewa Andrzejewska oraz
Katarzyna Karczmarz.

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie pokazują dyplomy i nagrody

Wymienią
pęknięte witryny
Fot. Angela

Horror, bo jeżdżą na pamięć

Nowa organizacja ma zapobiec wypadkom
takim, jak ten sprzed kilku tygodni
Na wniosek zmotoryzowanych poszerzono pas jezdni
ulicy Kiepury na Zabobrzu przy stacji benzynowej Shell
i wprowadzono nową organizację ruchu na skrzyżowaniu obok ZUS–u. Teraz główną ulicą nie jest, jak
dotychczas, Sygietyńskiego, ale Kiepury.
Przez kilka tygodni kierowcy ze spokojem przyglądali
się remontom i przebudowie
ulicy Kiepury, na której przy
wyjeździe na ulicę Jana Pawła
wybudowano dodatkowy pas
do skrętu w prawo.
W miniony piątek pierwszy
dzień jeździli według nowych
zasad. I nie było już spokojnie.
Niewielu zwracało uwagę na
nowe oznakowanie. Przebrnięcie wspomnianego skrzyżowania stało się jednak udręką dla
zmotoryzowanych. Zdezorganizowanym ruchem kierowała
policja.
– Taka organizacja będzie
teraz obowiązywała przez cały
czas – mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.



– Na drodze postawione zostało
nowe oznakowanie, w tym cztery
tablice informacyjne. Usunięto
również oznakowanie poziome na
jezdni, a nowe miało zostać odmalowane podczas weekendu.
To wszystko nie wpłynęło na
przyzwyczajenia kierowców, którzy przez skrzyżowania jeżdżą na
pamięć według starej organizacji
ruchu i kompletnie ignorują
znaki. – Apelujemy o ostrożną i
rozważną jazdę w tym miejscu i
zwracanie uwagi na znaki – mówi
Jerzy Bigus. – Zanim kierowcy
przyzwyczają się do nowości,
minie sporo czasu.
Koszt przebudowy ulicy, zmiany
organizacji ruchu i oznakowania
to około 80 tysięcy złotych.

(Angela)

Z FORUM JELONKI.COM
Riposta
No niech mi ktoś wytłumaczy DLACZEGO to skrzyżowanie nie jest skrzyżowaniem
dróg RÓWNORZĘDNYCH? Po kiego licha wprowadzać tam bzdurne podrzędności?
No chyba tylko po to, żeby były wypadki!!! Jeszcze trochę i kochani drogowcy założą
tam sygnalizację świetlną... oczywiście inteligentną....
Skręcacz
Jechałem tamtędy przed chwila ... nie usunięto wcale oznakowania poziomego na
jezdni a policji kierującej ruchem nie widać. A ci, co teraz mają pierwszeństwo, boją
się ostro wjechać, bo gdyby ktoś na znak nie popatrzył to b będzie „bum!”.

Po naszej interwencji Zakład Gospodarki Lokalowej
„Pó ł noc ”, któr y za rzą d za
domem ha nd low y m prz y
ulic y Dł ugiej, zobowiązał
się wymienić szyby w uszkodzonych rok temu witrynach
w yst awow ych. Pien ią d ze
na ten cel będą pochodziły
z przyznanej we wrześniu
dotacji z urzędu miasta. Dyrektor ZGL „Północ” Lucyna
Januszewska tłumaczy, że
nowa szyba miała zostać zamontowana od ulicy Długiej
już wcześniej, ale wykonawca
wycofał się. Jest już nowy, a
witryna zostanie niebawem
wymieniona. Kolejna zbita
szyba od strony ulicy Krótkiej
zostanie zastąpiona nową
nieco później. Były kłopoty
ze znalezieniem firmy, która
podjęłabysię tego zadania.

(Angela)
REKLAMA

Wąsko i niebezpiecznie

Na łyżwy pośród bloków
Sztuczne lodowisko, które miasto zakupiło rok temu,
podczas nadchodzącej zimy będzie miało swoją lokalizację przy Szkole Podstawowej nr 11 na Zabobrzu. W
minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy instalacji
agregatów i tafli ślizgawki.
W sezonie 2007/08 sztuczne
lodowisko znajdowało się w Parku
Zdrojowym w Cieplicach. Mieszkańcy entuzjastycznie przywitali
otwarcie ślizgawki. Już wówczas
zapowiadano, że każdej zimy
lodowisko będzie montowane w
różnych częściach Jeleniej Góry.
– W tym roku zdecydowaliśmy,
że będzie to jedno z boisk przy
Szkole Podstawowej nr 11 na

osiedlu Zabobrze – mówi prezydent
Marek Obrębalski. – Jesteśmy na
etapie ustaleń opłat za wstęp oraz
daty otwarcia obiektu – dodaje.
Uruchomienie ślizgawki jest zależne od temperatury, która nie może
przekraczać 10 stopni Celsjusza.
Zabobrzańska ślizgawka będzie
działała aż do pierwszych dni
wiosny 2009 roku.

(tejo)

Z FORUM JELONKI.COM
Jowita Jak zwykle Cieplice zostaną bez atrakcji na okres świąteczny i feriowy.
Panie prezydencie, czas pomyśleć też o dzieciach mieszkających nie koniecznie
w centrum. Dlaczego baseny i inne atrakcje są zawsze w Jeleniej Górze?
Ewi Tak to właśnie u nas wygląda, przenoszone lodowisko z miejsca na miejsce.
/…/ A może tak ze 3 lodowiska zakupić? Dla Cieplic ,dla Zabobrza i niech miasto
ma swoje. U nas po prostu nic się nie dzieje, /…/ a młodzież i dzieci nie mają co ze
sobą począć ,więc siedzą przed komputerem albo pałętają się po marketach.

Kolizją z osobowym autem
zakończył w minioną środę
ja zdę jeden z k ursow ych
autobusów Miejskiego Zak ła du Komun i k a c y jnego.
Mimo bardzo dobrych – jak
na jesień – warunków drogowych, nie udało się uniknąć
kraksy, do której doszło przy
ulicy Grunwaldzkiej w okolicach wiaduktu kolejowego.
W miejscu, gdzie zwęża się
jezdnia, w bok autobusu MZK
uderzył samochód osobowy,
którego kierowca nie zachował ostrożności. Interweniowała policja i straż pożarna,
która usunęła płyny eksploatacyjne rozlane na jezdni.
C hoć n i komu n ic się n ie
stało, autobus nie mógł kontynuować jazdy. Pasażerowie
wsiedli do podstawionego
pojazdu rezerwowego.

(tejo)
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WYDARZENIA

Choć z pozoru ciapowaty i niezdarny Adam Z. z Kowar,
z zimną krwią zaatakował dwie kobiety. Udusił je i dokonał lubieżnego czynu na zwłokach. Kiedy rodziny na
próżno czekały na powrót swoich matek i żon do domu,
mordercą nie szarpały wyrzuty sumienia. W ponad rok
po tragicznych wydarzeniach z lata 2007 roku być może
w tym miesiącu Z. usłyszy wyrok Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze.
Analizując psychikę zbrodniarza psychologowie, zwolennicy
teorii, że osobowość człowieka
kształtuje się w dzieciństwie,
z satysfakcją odnajdą w przypadku Adama Z. potwierdzenie
swoich przekonań. Mężczyzna
urodził się w sierpniu 1973 roku
w Kowarach. Nie był szczęśliwym
dzieckiem. Jego rodzice, zarówno
matka, jak i ojciec nie stronili od
alkoholu. Nawet kilka razy dziennie urządzali w domu libacje, po
których niejednokrotnie dochodziło do bicia i awantur.

Zgwałcił go ojciec

Ojciec podnosił rękę nie tylko
na matkę, ale również na dzieci,
wówczas Adama i jego młodszego o sześć lat brata Arka. Ich
mieszkanie często odwiedzała
milicja wzywana przez sąsiadów,
którzy nie mogli już słuchać
łomotu tłuczonych mebli i krzyków bitych dzieci. Jak wyznała
matka zabójcy, kiedy Adam miał
sześć lat, był wykorzystywany
seksualnie przez swojego ojca, o
czym kobieta miał się dowiedzieć
cztery lata po zdarzeniu.
Chłopcu nikt wówczas nie
udzielił pomocy psychologicznej.
Ojciec za przemoc w rodzinie
trafił w końcu do więzienia.
Jednak sytuacja w domu odbiła
się szerokim piętnem na psychice Adama Z. i jego stosunku do
obowiązków szkolnych. Chłopak
od początku nie radził sobie w
ławce. Kiedy nie zdał do klasy
drugiej, sytuacją dzieci zaczęli się
interesować pracownicy szkoły i
opieki społecznej. W wieku dziesięciu lat Adam z bratem trafili
do Domu Dziecka, gdzie spędzili
8 miesięcy.
Rok później matka chłopców
poznała kolejnego mężczyznę,
obecnego męża Wiesława P. Na
świat przyszły przyrodnie siostry

Adama, Magda, która obecnie ma
22 lat i Agnieszka, która ma dziś
lat 20. Nowy partner matki nie
okazał się lepszym opiekunem
dla dzieci, ani dla żony. Nie wylewał za kołnierz, wcześniej był
też karany sądownie i skazany
na karę więzienia. W takim
otoczeniu dorastał Adam, który z
każdym rokiem zaczął wrastać w
najbliższe mu środowisko.

Jehowici nie pomogli

Zaczął pić i stał się agresywny
do tego stopnia, że rodzina odizolowała go siebie. Początkowo
mieszkał on w osobnym pokoju,
a później w załatwionej mu przez
rodziców kawalerce. Kiedy był
pijany stawał się nieobliczalny.
Rzucał wszystkim co wpadło w
jego ręce, bił innych członków
rodziny i nie chciał się leczyć.
Kiedy przeprowadził się do kawalerki zaczął sprowadzać tam
swoich kolegów od kieliszka i
mieszkanie szybko zamienił w
pijacką melinę. Niejednokrotnie
dochodziło tam do makabrycznych zdarzeń. Któregoś razu żeby
w yłudzić pieniądze przypalił
gościa żelazkiem.
Pomóc próbowali mu wyznawcy Jehowy. Pod ich wpływem
przez krótki czas Adam Z. starał
się zmienić swoje życie, jednak
nałóg wygrał i kowarzanin zerwał kontkakty z prozelitami.
Znowu zaczął pić i staczać się w
przepaść moralną. W 1992 roku
został skazany na rok więzienia,
bo kradł m.in torebki na wyrwę,
a dwa lata później raz trafił przed
sąd również za kradzieże i rozboje. Nakładane kary więzienia nie
robiły na nim jednak większego
wrażenia.
Kiedy w ychodził zza krat,
zachowywał się tak jak wcześniej. Zastraszał i okradał przechodniów. Włamy wał się do

FOT. ARCHIWUM POLICJI

Koszmar minionego lata
mieszkań, skąd kradł wartościowe przedmioty i alkohol, a raz
włamał się nawet do przedszkola.
Kiedy w 7 lipca 2000 roku napadł
w Kowarach na kobietę, przewrócił ją na ziemię i przyłożył jej nóż
do szyi, po czym okradł ją, sąd
skazał go na 5 lat i sześć miesięcy
pozbawienia wolności. Trafił
wówczas do zakładu Karnego
w Kłodzku, gdzie odbył niemal
całą karę.

Porządkował życie

Po powrocie z celi Adam Z.
sprawiał wrażenie człowieka,
który chce coś w swoim życiu
zmienić. O ile wcześniej podejmował tylko pracę dorywczą i
liczył głównie na pieniądze z
miejskiego ośrodka pomocy, o
tyle po odsiedzeniu wyroku w
Kłodzku, zaczął szukać stałego
zajęcia. Przestał pić, odizolował
się od kolegów meliniarzy i chodził na spotkania anonimowych
alkoholików. Jedynymi osobami,
które przychodziły do jego mieszkania była najbliższa rodzina,
jego kolega oraz kobieta. Pewna
kowarzanka znana z pociągu do
alkoholu, nadpobudliwości seksualnej i choroby psychicznej.
Sąsiedzi nie mieli do niego
jednak żadnych zastrzeżeń. Ich
zdaniem stał się grzeczny, spokojny, miły. W 2006 roku zaczął
na stałe pracować w jednej z firm
budowlanych w Kowarach jako
pracownik budowlany w pełnym
wymiarze godzin od 7.00 do 17.00
za 7 złotych za godzinę. Wraz z
podjęciem tej pracy przerwał terapię dla alkoholików, bo jak tłumaczył, nie miał już na to czasu.
Był z pracy bardzo zadowolony,
chodził do niej chętnie i cieszył
się, że może pracować.
Dzięki umowie o pracę kupił
sobie meble na raty. Sąsiedzi mówili, że zachowywał się tak, jakby
chciał na nowo ułożyć sobie życie.
Bez problemu przechodził kolejne
badania lekarskie, które umożliwiały mu kontynuowanie pracy.
1 marca 2007 roku przedłużono
mu umowę na kolejny rok. Kiedy
wszytko pozornie układało się w
najlepszym porządku, w psychice
Adama Z. zaczęły się pojawić

Uciekła od pewnej śmierci
Po rozejściu się wieści o zabójstwach na policję zgłosiła się jeszcze jedna kobieta, która w lipcu 2007 roku w Kowarach znalazła się
przejazdem. Twierdzi, że między 4 a 6 lipca Adam Z., którego wcześniej nie znała, kiedy spacerowała, najpierw się jej przyglądał,
a później gonił ją przez park. Na szczęście udało jej się uciec. Wówczas nie myślała o nim jak o zabójcy. Rozpoznała go jednak
podczas konfrontacji. Wówczas okazało się, że jest on zwyrodniałym zabójcą, który pozbawił życia dwie kobiety w wieku 42 i 44
lat. Trzecia ofiara może tylko dziękować Bogu, że żyje.

Proces Adama Z.(na zdjęciu doprowadzany przez funkcjonariuszy policji do aresztu) trwa przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Rozprawy są niejawne. Być
może już w listopadzie zapadnie wyrok na kowarskiego wampira: grozi mu nawet
kara dożywotniego więzienia.
urojenia, którym upust dał już
kilkanaście miesięcy później.

Czas zbrodni

Adam Z. na kilka miesięcy
przed zabójstwami sprzed roku
prowadził samotniczy tryb życia.
Nikt nawet nie przypuszczał, że
jest on zdolny do popełnienia
takich zbrodni. Niepokojącym
sygnałem okazała się nie przejawiana wcześniej skłonność do
ekshibicjonizmu. Z. rozbierał się
do naga w miejscach, gdzie kilka
tygodni później zabił dwie kowarzanki. Raz nagiego przyłapała
go policja. Wówcza mężczyzna
tłumaczył się, że rozebrał się do
kąpieli w znajdującym się niedaleko zalewie. Ale nie była to tylko
niewinna kąpiel…
21 czerwca 2007 roku Adam Z.
poszedł do pracy ale został tam
tylko przez godzinę, po czym nikomu nic nie mówiąc, oddalił się
i już tam nie wrócił. Po godzinie
15 wyszedł z domu i poszedł w
okolice Nowego Dworku. Leżał na
trawie, kiedy ze szpitala w Bukowcu wracała jego pierwsza ofiara,
Dorota K. Kobieta początkowo
minęła go, ale ten dogonił ją złapał
za gardło i zaczął dusić.
Trzymając ją za szyję przeciągnął ją kilkanaście metrów dalej
w ustronne miejsce i tam kazał
się jej rozebrać do naga. Chwile
później zrobił to samo. Zaczął

ją całować, a kiedy ta zawołała
o pomoc zadał jej kilka ciosów
tępym narzędziem w głowę, po
czym zgwałcił ją. Przeszukał jej
torebkę, gdzie znalazł 42 złote,
które ukradł. Ciało zaciągnął koło
studzienki kanalizacyjnej. Tam
znalazł kamień, którym zadał
ofierze kilka kolejnych ciosów, po
czym wrzucił ciało do studzienki
razem z ubraniami. Wszystko
nakrył gałęziami.
Po tym bestialskim zabójstwie
wrócił do domu. Z późniejszych
ustaleń wynika, że próbował się
nieskutecznie otruć tabletkami:
dostał tylko niestrawności. W
międzyczasie w okolice miejsca,
gdzie dokonał zabójstwa, przychodził wielokrotnie. 6 lipca pojawił
się tam kolejny raz… Tę drogą
– jak zazwyczaj – do pracy do
kowarskiej fabryki dywanów szła
również na drugą zmianę Ewa E.
Nigdy tam jednak nie dotarła.
Adam Z. zaszedł jej drogę i
dusząc ją, zadał jej kilka silnych
ciosów ręką i telefonem komórkowym w twarz, wskutek czego
kobieta zmarła. Następnie zaciągnął jej ciało w okolice studzienki,
gdzie wcześniej schował zwłoki
pierwszej ofiary. Rozebrał je, dotykał i zaczął się nad nim onanizować. Później wrzucił je również
do studzienki razem z ubraniem.
Kiedy ciało nie chciało się zmieścić
w ciasnej studzience, próbował je
wepchnąć kijem.

Będzie kara

Rodzina Ew y od momentu
dowiedzenia się, że kobieta nie
dotarła do pracy, rozpoczęła
poszukiwania. Najbliżsi ofiary
wiedzieli, że lubiła ona chodzić
po lesie na spacer i tam rozpoczęła poszukiwania. 7 lipca o
godzinie 19.30 konkubent Ewy i
dwóch innym mężczyzn znaleźli
studzienkę z ciałami kobiet. O
sprawie natychmiast powiadomili policję. W gronie podejrzanych znalazł się Adam Z., który
wcześniej znał jedną z ofiar i
wyszedł niedawno z więzienia.
Następnego dnia zatrzymano
wspomnianego mężczyznę, który
przyznał się do zabójstwa kobiet
na tle seksualnym. Podczas wizji
lokalnej zwyrodnialec ze spokojem opowiadał, w jaki sposób
zabijał i przeciągał do studzienki
swoje ofiary.
Proces Adama Z. trwa przed
Sądem Okręgowym w Jeleniej
Górze. Rozprawy są niejawne.
Być może już w listopadzie zapadnie wyrok na kowarskiego
wampira. W więzieniu może
pozostać do końca swoich dni,
czego życzą mu rodziny zabitych
kobiet. Za takie zbrodnie nie ma
przebaczenia.

Angelika Grzywacz

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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Katują staruszków
W połowie października tego
roku starsza pani w Jeleniej Góry
kilka godzin wzywała pomocy
leżąc na podłodze w swoim pokoju w centrum miasta. Sąsiedzi
zaalarmowali służby ratownicze po
dwóch godzinach od powrotu do
domu, kiedy rozpaczliwe wołanie
staruszki zaczęło im przeszkadzać.
Na miejsce wezwano straż miejską,
policję i pogotowie. Kobieta nie
otworzyła jednak drzwi. Nigdy ich
nikomu nie otwierała. Prawdopodobnie zabraniano jej tego, lub
była po prostu zamykana przez
najbliższych od zewnątrz.

mieszkaniu staruszki działo się
coś złego – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy
policji w Jeleniej Górze.
Nasi dziennikarze też próbowali porozmawiać z sąsiadami. Ci
jednak nie chcieli nawet wpuścić

Pobili ją, czy upadła

nas na klatkę schodową, ani
rozmawiać. Wszyscy byli na tyle
zajęci, by udawać, że nic w sprawie nie wiedzą.
– Jak mówi Edyta Bagrowska,
jeżeli potwierdziłaby się informacja, że wobec osiemdziesięcioletniej kobiety stosowana jest
siła fizyczna, będzie to pierwszy
zgłoszony przypadek przemocy
wobec osób starszych w naszym
rejonie.

Wezwano straż pożarną, która
przez okno zobaczyła, że kobieta
leży na podłodze. Strażacy wyważyli drzwi i z lekarzem pogotowia
weszli do środka. Po przebadaniu
kobiety medyk stwierdził, że została pobita. Zastrzegł też, że nie
mogła się tak sama poobijać przez
upadek czy potknięcia. Poszkodowana początkowo potwierdziła
wersję lekarza. Po jakimś czasie
wycofała się jednak z zeznań i
mówiła, że doznała urazu wskutek upadku
Dlaczego tak postąpiła? Być
może z obawy o własne życie i
zemstę pozostałych członków
rodziny, albo też z miłości do
swojego dziecka i strachem przez
konsekwencjami, jakie mogły
go spotkać za znęcanie się nad
matką. Osiemdziesięciosiedmioletnia kobieta miała siniaki na
całym ciele, na plecach, rękach,
nogach i piersiach. Lekarz nie
podjął decyzji o przewiezieniu jej
do szpitala. Na jej zabranie nie
zgodziła się też wnuczka, która
twierdziła, że babcia zawsze się
tak przewraca i obija.
Potwierdza to również raport z
interwencji strażników miejskich,
którzy byli na miejscu zdarzenia.
– Lekarz, który zbadał
staruszkę stwierdził, że
została ona pobita, jednak sama poszkodowana
utrzymywała, że siniaki
powstały wskutek upadku
– mówi Grzegorz Rybarczyk, rzecznik straży miejskiej w Jeleniej Górze – ale
lekarz temu zaprzeczył. Sprawę
przekazano policji. Ta jednak
jak na razie ustala szczegóły i
zbiera dowody, bo kobieta nie
złożyła oficjalnych zeznań,
ani zawiadomienia o
pobiciu.
– Dzielnicowy próbował przeprowadzić
wywiad środowiskowy z tą kobietą i sąsiadami, ale starsza
pani nie otworzyła mu drzwi, a w
budynku zastał
tylko jednego
sąsiada, który
t w ierdzi, że
nigdy nic nie
słyszał, ani nie
widział by w

Dlaczego więc staruszkowie nie
zgłaszają, że są katowani przez
swoich opiekunów? Renata Durda wskazuje na wiele powodów.
Sprawcami przemocy wobec osób
starszych są najczęściej dzieci, a w
polskiej mentalności w dalszym
ciągu pokutuje przekonanie, że
na swoich się nie donosi. Poza
tym starzy ludzie myślą, że to
ich wina, że tak wychowali sobie
potomstwo.
– Starszymi pomiatają najczęściej osoby sfrustrowane, bez
perspektyw na przyszłość, bez dobrej pracy, często bez mieszkania
– mówi Renata Durda. Bici rodzice

Przemoc wobec osób starszych stosowana
jest w od 10 – 20 procent rodzin niezależnie
od ich statusu społecznego oraz poziomu
wykształcenia sprawców.

W poszukiwaniu prawdy

Tyle tylko, że nie zgłaszanie
przemocy wobec osób starszych
nie oznacza, że w rzeczywistości
jej nie ma. Według Renaty Durdy,
kierowniczki Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Pomocy w
Rodzinie Niebieska Linia, przemoc
wobec osób starszych stosowana
jest w od 10 – 20 procent rodzin
niezależnie od ich statusu społecznego oraz poziomu wykształcenia
sprawców.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej opublikowało wyniki
badań, które wskazują na to, że w
rodzinach gdzie występują osoby
niepełnosprawne dodatkowo
częściej dochodzi do przemocy, niż
w rodzinach zdrowych – mówi Renata Durda. W związku z tym, że
bardzo dużo ludzi starych
jest niepełnosprawnych, ta przemoc
dotyczy właśnie
ich.

często siebie obwiniają o taką
sytuację swoich dzieci i sądzą, że
przez złe wychowanie potomstwa, sami zasłużyli sobie na
takie traktowanie.
Poza tym większość seniorów
jest w dużej mierze ubezwłasnowolnionych. Ze względu na
swoje schorzenia często nie mogą
wychodzić z domu, nie są w stanie zadzwonić czy w jakikolwiek
inny sposób zgłosić się do odpowiednich służb. Starsi ludzie nie
znają też swoich praw i nie mają
zaufania do służ. Nie wierzą w
ich skuteczne działanie. Sądzą,
że zgłoszenie swojej krzywdy odwróci się przeciwko nim, nawet
jeśli sprawca zostanie skazany
i osadzony w więzieniu. Dom
starców uznają za najgorsze
zło jakie może ich w życiu
spotkać.

Sąsiedzi znieczuleni
W takich sytuacjach jedynym
źródłem pomocy
mogą być sąsiedzi, którzy doskonale wiedzą
co dzieje się w
ich budynku,
gdzie mieszk a ją o s oby
starsze i jak
są one traktowane przez

opiekunów. Kiedy dzieje się coś
złego, zamiast interwencji i zgłoszenia sprawy, wolą oni jednak
udawać, że nic nie widzą i nic nie
słyszą. Jak wyjaśniają specjaliści,
w psychice sąsiadów tkwi bowiem
taka sama zasada, jak u osób
starszych. Twierdzą oni, że na
swoich się nie donosi, że nie będą
się narażać sprawcy i zgłoszenie
sprawy na policję i tak niczego nie
zmieni. Często też nie wiedzą do
kogo mogliby się zgłosić. W wielu
przypadkach zamiast skutecznej
pomocy stosują pomoc doraźną.
– Kiedy nie ma sprawcy w
domu, sąsiedzi często przynoszą
takiej osobie jedzenie, robią zakupy, kupują leki – mówi Renata
Durda.
Natomiast służby pomocowe, z
których osoby starsze korzystają,
takie jak miejskie ośrodki pomocy
społecznej też często nie wiedzą
co dzieje się z tymi ludźmi, bo do

RYTM TYGODNIA
Wypoczywają
w długi weekend

Dziś (poniedziałek) z powodu przedłużonego weekendu w
związku z przypadającym we
wtorek, 11 listopada, Dniem
Niepodległości, nie pracują
sądy ani prokuratury całego
okręgu jeleniogórskiego. Jutro
(wtorek) wolne mają także
placówki handlowe, w tym hipermarkety. Warto więc zrobić
zakupy na zapas.

niech nie przychodzą. Zasiłki wypłacane są bowiem w kasie MOPS,
a nie w mieszkaniu konkretnego
człowieka.
W przypadku sąsiadów, często
też nas samych, pozostaje jednak zadać pytanie: Ile osób za
naszym przyzwoleniem jest za
ścianą katowane i krzywdzone?
Kto oczekuje nasze pomocy, ale
my jej mu odmawiamy? Należy
sobie zdać sprawę również z
faktu, że nie wiedząc o przemocy
wobec osób starszych i nie robiąc
z tym nic, jesteśmy współsprawcami bo przyzwalamy na takie
zachowanie. A zgłoszenie takiej
sytuacji policji nie jest donosem,
ale spełnieniem obywatelskiego
obowiązku.

Wyrzuć klamoty

Kończ y się powoli akcja
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospoda rk i Komuna l nej i
urzędu miasta, dzięki której
jeleniogórzanie mogą pozbyć
się kłopotliwych odpadów i
zużytych sprzętów. Dziś (poniedziałek) pojazdy MPGK,
które zabiorą klamoty, pojawią
się w Sobieszowie. W środę
(12 listopada) przyjadą do
Jagniątkowa, a w czwartek i
piątek trafią na ulice: Książęcą,
Lubańską, Harcerską, Jagiellońską, Dworcową, Sobieszowską, Zjednoczenia Narodowego
oraz do Goduszyna.

Angelika Grzywacz

Jak pomóc?
Przede wszystkim przełamując się i zgłaszając sprawę policji oraz pracowników
pomocy społecznej, z informacją o konieczności przyjechania tych służb na miejsce
i wejścia do mieszkania poszkodowanych. Nigdy nie należy tuszować sprawy i
udawać, że się nic nie słyszy i nie widzi. Jeśli zgłoszenia nie przynoszą
żadnych rezultatów można wysłać wniosek do sądu rodzinnego
o wgląd w sytuację rodzinną danej osoby. Wniosek można
uzasadnić faktem, że podejrzewamy, że w danym
mieszkaniu dzieje się coś złego. Jeśli sąsiedzi boją
się zemsty ze strony sprawcy, mogą to zrobić również anonimowo. Inną drogą jest
zgłoszenie sprawy do Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem telefonu 022 823 96 64,
lub (0) 801120002 .

Pędem do dachowania

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w
miniony czwartek w okolicach
Kromnowa. Na drodze za piechowickim osiedlem Piastów
dachowało auto osobowe. Na
miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe, które zabrało poszkodowanego w w ypadku
kierowcę do szpitala w Jeleniej
Górze. Mężczyźnie nie stało się
nic poważnego, choć kraksa
w yglądała bardzo groźnie.
Został ukarany mandatem za
spowodowanie zagrożenia na
drodze publicznej.

Wyszedł i już nie wróci

Fot. Konrad Przezdzięk

Stary człowiek to kłopot nawet dla własnych dzieci. Ludzie w podeszłym wieku, często już nie w pełni sprawni,
bywają jednymi z częstszych ofiar przemocy domowej: w
„zaciszu” czterech ścian są bici i okradani przez najbliższych. O zjawisku mało kto wie, bo na piekło sąsiedzi nie
reagują, a dla mediów temat jest mało nośny w porównaniu z wyżywaniem się na młodszych: najczęściej kobietach
i dzieciach.



Tragiczny finał poszukiwań
78-letniego mieszkańca Karpacza. Edward B. oddalił się
w minioną środę z domu i nie
wrócił wieczorem. Rodzina
zaalarmowała policję, która z
innymi służbami ratunkowymi: strażakami, ratownikami
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażą
miejską szukała mężczyzny do
piątkowego przedpołudnia. Na
zwłoki zaginionego natrafiono
w lesie blisko skoczni Strzelec w Karpaczu. – Przyczyny
śmierci Edwarda B. ustali lekarz podczas autopsji – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska,
oficer prasowy policji.

Pseudokibice
łobuzowali

Sporo czasu w więzieniu, aby
zmądrzeć może mieć dwóch
22–letnich osobników, którzy
– wracając z meczu – narozrabiali w pociągu i byli agresywni w stosunku do mundurowych. Kibole zniszczyli część
wyposażenia wagonów. Byli
agresywni. Agresorów pojmali
i okiełznali funkcjonariusze
straży ochrony kolei. W trakcie
zatrzymania byli agresywni
i nie stosowali się do poleceń
funkcjonariuszy. Zatrzymanym grozi kara do pięciu lat
więzienia. Niestety, trudno się
spodziewać, że taką karę właśnie dostaną. A szkoda.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pseudografficiarze to największa zmora uzdrowiskowej
dzielnicy miasta. Odnowione za grube pieniądze elewacje
większości kamienic przy placu Piastowskim są upstrzone
bohomazami farbą w spreju. Chuligani nie odpuszczą
nawet obiektom sakralnym. W Cieplicach wszyscy domyślają się, kto niszczy im domy. Kłopot z namierzeniem
bezkarnych łobuzów mają stróże prawa, choć podano im
przestępców jak na tacy. Nikt nie wie, dlaczego do dziś są
na wolności. Sprawą zajął się prokurator.
Na początku listopada wandale przepuścili kolejny szturm
na uzdrowisko. Kilka nocnych
godzin wystarczyło, żeby wataha
bezmózgowców zniszczyła tablice zamontowane przez zarząd
zdroju, część ścian niedawno
wyremontowanego sanatorium
oraz wystawę zakładu fotograficznego.
– Pomóżcie nam i przekonajcie
ludzi, aby reagowali na te akty
wandalizmu – zadzwonił do nas
Robert Moskwa z zarządu uzdrowiska, który przysłał plik zdjęć ilustrujących zniszczenia dokonane
przez chuliganów. – Nie wierzę,
aby policja nie mogła ustalić,
kto kryje się pod ksywką „Miki”
– słyszymy rozmowę człowieka z
zakładu fotograficznego, którego
witryna została pobazgrana ręką
wandala.
W uzdrowisku mieszkańcy
załamują ręce w bezsilności.
Ich dzielnica wygląda jak nowojorski Bronx w miniaturze:
zamiast czystych elewacji i ładu,
tak potrzebnego do budowania
dobrego wizerunku zdroju wśród
kuracjuszy, są elewacje upstrzone
bazgrołami i wulgaryzmami. Ciepliczanie wytykają bezradność po-

licjantom i strażnikom miejskim.
Co ciekawe, posterunek policji w
Cieplicach znajduje się właśnie na
placu Piastowskim, w centrum
działań łobuzów. Niewiele sobie
z tego robią.

Na gorącym uczynku

Tymczasem mieli okazję, aby
położyć kres poczynaniom bandy
zwyrodniałych młodych ludzi.
Dwóch wandali złapał kilka tygodni temu kościelny parafii
ewangelicko-augsburskiej, kiedy
zobaczył jak ośmiu młodych ludzi,
stojąc jeden drugiemu na ramionach, zamalowywało bohomazami jeden z filarów zabytkowej
świątyni Zbawiciela.
Chwilę później w pobliżu pojawił się patrol straży miejskiej,
który przejął wandali i po wysłuchaniu relacji kościelnego
poinformował go, że młodzi ludzie
poniosą konsekwencje.
– Zezłościłem się kolejnym
aktem wandalizmu jakie praktycznie codziennie dotykają nasz
kościół – wyjaśnia proboszcz
parafii ksiądz Wiesław Suchorab.
– Ponieważ tym razem złapaliśmy
sprawców za rękę i na gorącym
uczynku, pomyślałem, że w końcu

zobaczą, że niszczenie elewacji
prawie 300-letniego zabytku nie
jest bezkarne.
Proboszcz, spokojnie czekał na
dokument informujący o wszczęciu dochodzenia. Po kilku tygodniach poczuł się zaniepokojony
zupełną ciszą wokół sprawy.
– Zadzwoniłem do straży z
pytaniem co się dzieje z młodymi
wandalami – opowiada ksiądz
Wiesław. – Pani, która odebrała telefon, długo sprawdzała, a
później powiedziała, że nie ma
żadnego śladu w dokumentach
o zatrzymaniu młodych ludzi za
niszczenie elewacji. Powiedziała,
że zatrzymani mogli być przekazani policji i ona to jeszcze sprawdzi.
Zadzwoniłem po kilku dniach
ponownie i usłyszałem to samo:
nie ma nic w dokumentach.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dorwał wandali, straż ich wypuściła

Wandalizm to plaga Cieplic. Jak ją wykorzenić?

Poskarżył na strażników

Ksiądz Wiesław przy zniszczonej ścianie kościoła

Proboszcz napisał pismo ze zamykał przejście przez kościelny przejścia. Gdy zwracam uwagę
Niewątpliwie nie było trudno
skargą na bezczynność funk- plac – tłumaczy proboszcz. – W słyszę wyzwiska i obelgi.
ustalić, którzy funkcjonariusze
cjonariuszy, ich obojętność na tym miejscu notorycznie łamana
pełnili służbę w Cieplicach 22
niszczenie cennego, cieplickiego jest ustawa o w ychowaniu w
lipca. Czym się kierowali puszProkurator ustali
zabytku. Pierwsza reakcja na trzeźwości, a patroli policyjnych
– Po przejrzeniu dokumentacji czając wolno wandali, na razie nie
skargę była jednak dla proboszcza ani strażników wieczorami nie
stwierdziłem, że mogło dojść do wiadomo. Może zaimponowała
zaskoczeniem. – Któregoś dnia uświadczysz. Zwracam uwagę
zaniechania czynności służbo- im sprawność i fantazja młodych.
przyszło do mnie dwoje strażni- młodym bujającym się na łańwych wobec wandali – wyjaśnia Ośmiu „malarzy” stojących jeden
ków, kobieta i mężczyzna i zaczęli cuchach otaczających plac, żeby
komendant straży miejskiej w drugiemu na ramionach to widok
ponownie pytać jak to było, czy ich nie niszczyli bo zadzwonię
Jeleniej Górze, Jerzy Górniak. jak z cyrku. Szkoda, że młodzi nie
wszystko dobrze pamiętam i czy po policję. Słyszę wtedy – niech
– Złożyłem w jeleniogórskiej pro- spróbowali lepiej wykorzystać
na pewno dwóch wandali prze- ksiądz dzwoni, co nam psy zrobią?
kuraturze wniosek o sprawdzenie, swoich akrobatycznych umiekazaliśmy straży miejskiej, a nie Podobnie jest z przejściem obok
czy mogło do takiego zaniechania jętności.
policji – mówi ksiądz Suchorab. głównego wejścia do kościoła.
dojść. Do momentu zakończenia
(Mar/tejo)
– Pytali czy mój kościelny nie Aleja jest zagrodzona łańcuchem,
prac przez prokuratorów nie będę
pomylił ich mundurów z mundu- ale nikt nie respektuje zakazu
więcej mówił na ten temat.
rami policji. Powiedziałem, że pan
Andrzej na pewno wiedział komu
Pismo z 3 października, podpisane przez komendanta
ich przekazuje, skoro po kilku
chwilach powiedział mi: ma ich
straży miejskiej skierowane do księdza Wiesława Suchoraba.
straż miejska.
To zdarzenie było jak
.09.2008
przelana czara goryczy. Od
ę z dnia 24
rg
a
sk
a
n
dzi
wielu lat kościół ewangelicki
użbowych
W odpowie
czynności sł
ia
n
j
a
ch
ie
n
i jego otoczenie jest niszza
ej w Jelenie
w sprawie
traży Miejski
S
y
ra
b
sz
u
czone przez młodzież. Jak r.
a
ri
n
a
n
m
z funkcjo
polegający
r.
8
0
0
e
.2
rz
mówi proboszcz, najgorsze są prze
7
na And w dniu 22.0
ch przez pa
ty
ję
u
weekendy, kiedy do otwartego Górze
c
i koe
b
o
encji w
nia elewacj
do 23 sklepu naprzeciwko ko- ku interw
w uszkodze
có
ie w
w
w
ra
ra
sp
sp
ch
towej
ścioła przychodzą spragnieni. ja Z. Dwó
w przedmio
wao
że
p
,
ę
ję
st
u
o
p
rm
wadzono
Często spożywają na miejscu, ścioła, info
ro
p
e
rz
p
ę
st
ce
po poost
na placu którego właścicielem tutejszej jedn . W przeprowadzonym
ce
rz
ją
ó y mogli
jest parafia.
nie wyjaśnia ano funkcjonariuszy, kt
Piastoww
o
cu
yp
– Już kilkakrotnie mówiłem waniu wyt
nia na pla
e
rz
a
zd
e
si
ytania w/w
prezydentom miasta, że po- być obecni w cza
dnak z rozp
Je
.
e
rz
koby
ó
G
j
stawię ogrodzenie i po 18 będę skim w Jelenie
oni temu, ja
o przeczą
cz
dzew
ko
o
n
sz
a
u
st
sprawców
wynika, że
im
ł
a
d
w
Monitoring?
zy
c
przeka
. Biorą po
ktokolwiek
ł im taki fakt
a
o
sz
d
ła
Cierpliwości!
ć
zg
jś
o
b
mogło d
wacji, lu
Zdaniem wielu ciepliczan i administrato- nia eleę, że w niniejszej sprawieużbowych przez
rów zdroju sprawę rozwiąże tylko monito- uwag pełnienia obowiązków słw dniu dzisiejszym
ring wizyjny. Niestety, nie należy szybko niedo głych mi funkcjonariuszy, jonowej w Jeleniej
spodziewać się instalacji kamer, które podletąpiłem do prokuratury re adzenie czynności
najpierw trafią do centrum Jeleniej Góry. wysrze z wnioskiem o przeprowożliwości popełnieGó
tem m
ez
O Cieplicach na razie nikt nie pomyślał.
cych pod ką
. 231 kk prz
sprawdzają
onego w art
śl
e
kr
o
a
Może niedawno dokonana przez radnych
w
pst
nia przestę
w.
Jerzy Górniak (z lewej)
zmiana statusu byłego miasta na dzielnicę
mi strażnikó
podległych

wasze fotki Nasze Pociechy

Pawe³

Fot. Konrad Przezdzięk

Wandale odporni na wszystko
Gdy wyszedłem z proboszczem obejrzeć chaotyczne „malunki” na koscielnym filarze,
obok przechodziła prawdziwa procesja, młodych i starszych nic sobie nie robiących z
łańcuchów przegradzających ścieżkę. Ksiądz Suchorab w pewnym momencie zapytał
młodą dziewczynę i chłopaka, czy wiedzą, że tutaj nie ma przejścia. Dziewczyna
powiedziała – wiem, ale zawróciła i obeszła kościół. Natomiast młodzian w założonym
kapturze powiedział sp.... łysy ch..... u siebie jestem, to moje podwórko. A do mnie
zwrócił się: – Zrób zdjęcie mojej d..... Jego koledzy stojący na placu Piastowskim
pokazywali nam z oddali podniesione ręce z środkowym palcem. – Tak prawie zawsze
kończy się zwracanie im uwagi – mówi ze smutkiem proboszcz.
Fot. Marek Komorowski

Marek Komorowski

uzdrowiskową tę sprawę przyspieszy.

Szymon

Mart ynka

Pauli nka

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję.
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

A da m

A na st az ja

Da nie l

Do mi nik

Fil ip

Ku bu œ
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Niepodległość
jest cool!

Konstancja Szymańska
Apele nie zachęcają do zastanowienia
się nad obchodami, nad tym co się stało.
Jest to sztywna, z góry narzucona forma,
której trzeba wysłuchać. A chodzi o to, by
każdy podczas tego święta dawał jakąś
cząstkę siebie, brał udział w obchodach
nie tylko ciałem, ale i duchem.
Klasa I d nawiązała do czasów wojen
krzyżackich w dziejach Polski
Jeśli „Pierwsza brygada” to nie przy zasępionych minach
i na baczność, ale wesołą nutą i z pełnią entuzjazmu. Ze
sztucznymi wąsami a la Piłsudski, prawdziwą wyrzutnią
rakiet i osobistą refleksją nad dziejami Polski zwłaszcza
w okrągłą 90. rocznicę odzyskania niezawisłości. Tak w
minionym tygodniu świętowała przypadający 11 listopada
Dzień Niepodległości młodzież z Gimnazjum nr 1.

Aleksandra Michniewicz

Dzień 11 listopada jest dla mnie dowodem, że Polska może wyjść nawet z
najbardziej dla niej krytycznej sytuacji,
jak nieistnienie państwa na mapie
przez 123 lata. Po drugiej wojnie, ludzie
przywiązywali większą wagę do tego
dnia, ponieważ wiedzieli jak cenna jest
wolność.

Justyna Paszkiewicz

Niestety obchodzenie Dnia Niepodległości jest nudne i przykre. Dla wielu
to wolny od pracy dzień. A jakiekolwiek
miejskie obchody uświetniają jedynie
włodarze miasta, kombatanci, harcerze
i czasem oświata. Przeciętnych obywateli jest niewielu. Utraciliśmy sens i
zrozumienie tego święta i historii z nim
związanej.

Notowała Angela

7 listopada milionom Polaków
wciąż kojarzy się z… Międzynarodówką i Rewolucją Październikową.
Na pamięć wyklepanym życiorysem
Lenina i wierszem Majakowskiego
„Partia”. To tego dnia na pompatycznych akademiach przy czerwonych
dekoracjach obchodzono wszędzie
(w szkołach zwłaszcza) rocznicę
zwycięstwa klasy robotniczej, która
„ruszyła z posad bryłę świata”. Tak
zapewne było w Szkole Podstawowej
nr 1choćby 21 lat temu, kiedy komunizm już dogorywał, ale jego upiory
wciąż straszyły.
Miniony piątek, 7 listopada w
„jedynce”, która po latach stała się
gimnazjum, był zupełnie inny: kolorowy, radosny i spontaniczny. Polski
Dzień, Polish Day. Rozmach świętowania przypadającego jutro (11
listopada) Dnia Niepodległości robił
wrażenie i zadał kłam twierdzeniom,
że pojęcie patriotyzmu obce jest młodym ludziom. Parada orkiestry dętej
Filharmonii Dolnośląskiej podczas
uroczystego apelu na rozpoczęcie Polskiego Dnia uświetniła uroczystość.
Jolanta Piasecka, dyrektor szkoły,
nawiązała do historii i tamtych dni
listopada 1918 roku. Przemawiał też
ks. prałat Józef Stec, duszpasterz jeleniogórskiej oświaty, który wspomniał
o wciąż żywym duchu patriotyzmu
wśród młodzieży.
Później imprezom nie było końca.
Każda klasa przygotowała prezentacje ilustrujące poszczególne epizody
historii Polski: od czasów świętego
Wojciecha, poprzez wojny, dziejowe
perypetie wieków, aż do XX wieku
z całą masą wydarzeń: zaborami,
powstaniami w XIX wieku, II Wojną
Światową, Powstaniem Warszawskim, latami Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, buntem i strajkami w
Sierpniu 1980 roku i czasami współczesnymi.
Wszystko zgodnie z hasłem: bez
nieodległości nie ma radości. Młodzi
ludzie odrzucili pompatyczność i
zrozumieli niezawisłość po swojemu
dając temu wyraz w przygotowaniu
poszczególnych prezentacji. Były też
formy plastyczne przekazu: plakaty

i gazetki. I mnóstwo konkursów.
– Na przygotowanie się gimnazjaliści
mieli około dwóch tygodni – mówi
Jolanta Piasecka. Zadania potraktowali serio i ich realizacja udała im
się znakomicie. Wiele w tym zasługi
pomysłodawczyni imprezy Mirosławy Wiśniowskiej.
Do radowania się w Dniu Niepodległości chce także zachęcić młodych
ludzi Oliwer Kubicki, młodzieżowy
społecznik i szef Stowarzyszenia
Stop Korupcji. Radość jednak nie
może wyprzeć refleksji. Wczoraj
odbyło się spotkanie z weteranami
przy filiżance czekolady, dziś DODN
(ul. 1 Maja) o godz. 15 zaprasza na
niepodległościową debatę z udziałem
lokalnych polityków i dziennikarzy.
– 11 listopada spotkamy się przy
pomniku „Wolność i niepodległość”
by przy świetle biało-czerwonych
rac złożyć kwiaty, odśpiewać hymn i
posłuchać niepodległościowej poezji
– zachęca Oliwer Kubicki.
Aby przyciągnąć młodzież, Kubicki
zaryzykował zamerykanizowanym
sloganem „I love Niepodległość” i serduszkiem. Wsadził kij w mrowisko,
bo okazało się, że nie wszystkim takie
hasło jest w smak. Organizator pozostaje jednak przy swoim. – Projekt
odbywa się w wielu miastach i pod
patronatem Fundacji Łódź. Do Jeleniej Góry udało mi się go zaczerpnąć.
Proszę również zauważyć, że obchody są skierowane go młodych i
to ich językiem przemawia to logo
– podkreśla Oliwer Kubicki.

Jacek Jędrasiewicz
To bardzo ważne święto, bo mieszkam
w tym kraju, mówię w jego języku i jest
on dla mnie domem. Jego wolność jest
więc dla mnie bezcenna. Niewątpliwie
powinniśmy pamiętać o tym by obchodzić to święto, ale w taki sposób by
zachęcić do wspólnego udziału również
ludzi młodych.

Mateusz Gałuszka

Dzień Niepodległości to okazja do modlitwy za tych, którzy polegli w jej obronie.
Jest to też okazja aby dowiedzieć się
więcej o tamtych czasach. Ale parada
wojska polskiego czy przemówienia
prezydenta przy Grobie Nieznanego
Żołnierza już się zgrały i nie budzą w
Polakach głębszej refleksji.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
11 listopada o godz. 11

… na Placu Ratuszowym rozpocznie się
oficjalna ceremonia obchodów Dnia Niepodległości. Przemówi prezydent Marek
Obrębalski i wojewoda dolnośląski Rafał
Jurkowlaniec. Będzie parada orkiestry
dętej Filharmonii Dolnośląskiej i przemarsz
Kompanii Honorowej 23. Śląskiej Brygady
Artylerii z Bolesławca pod kościół św. Krzyża, gdzie w południe zostanie odprawiona
Msza Święta w intencji Ojczyzny.

W ZSO nr 1 ze zniczy ułożono
urodzinowy tort niepodległoścowy

Adrianna Madej
Święto 11 listopada jest nie do końca
rozumiane. Dlatego potrzebne są również
akcje, które wyjaśnią jego genezę. Osobiste zaangażowanie się w happeningi,
uroczystości, akcje powoduje, że do
obchodzenia tego święta włącza się
fizycznie i duchowo o wiele więcej osób
niż podczas patetycznych wykładów i
marszów.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przewałka na Bankowej

Bolesną nauczkę, aby nie korzystać z „usług” handlarzy
walutą, dostało starsze małżeństwo, które w minionym
tygodniu chciało korzystnie wymienić euro na złotówki
u cinkciarza. Ten oszukał parę na siedem tysięcy złotych.
Zamiast właściwych pieniędzy przyjęli niewiele warte
banknoty.
Do oszustwa doszło w środę
około godziny 11.00 przy ulicy
Bankowej. Małżeństwo z Jeleniej
Góry chciało korzystnie wymienić
walutę. Kurs w kantorze wydawał
im się jednak zbyt niski w porównaniu do tego, co proponował
jeden z cinkciarzy stojący przed
kantorem. Małżeństwo skusiło się
i przystało na wymianę pieniędzy
u mężczyzny.
Jeleniogórzanie przekazali
odliczoną gotówką nieznanemu,
ale w zamian otrzymali od niego
tylko część prawdziwych, wymienionych banknotów. Pozostałe,
wplecione między prawdziwą gotówkę były niewiele wartymi papierami. W pierwszych chwilach
małżeństwo nie zorientowało się
o oszustwie. Po chwili kanciarza
już nie było. W ten sposób poszkodowani stracili około 7 tysięcy
złotych. Zgłosili się na policję.
Obecnie trwa postępowanie w
tej sprawie.

Młody mężczyzna był obcej
narodowości i wysokiego wzrostu, miał ciemne włosy i ciemną
karnację skóry. Ubrany był w
ciemny płaszcz. Jeśli uda się policji zatrzymać oszusta, grozi mu
do 8 lat więzienia. Policja zwraca
się do mieszkańców o ostrożność
przy wymianie gotówki oraz nie
przekazywanie jej osobom nieznajomym nawet na chwilę.
– Wielokrotnie dochodziło już
do podobnych oszustw, dlatego
apelujemy, by ludzie korzystali
z usług kantorów, które są zarejestrowane i działają zgodnie z
prawem – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji. Nie należy przekazywać do rąk osobom nieznajomym
pieniędzy do sprawdzenia, czy
zobaczenia. Należy uważać też na
zbyt korzystne warunki wymiany
walut, które bardzo często wykorzystują oszuści.

Na ulicy Bankowej cinkciarze
„rządzą” od dziesięcioleci.

Z FORUM JELONKI.COM
Barbara
Z FORUM JELONKI.COM
A mnie szkoda tych starszych ludzi. Cynki pod kantorem stoją od zawsze i z reguły,
Joo
każdy z nas zna ich twarze i u nich nie bałabym się wymienić pieniądze. Pewnie to był
A wszystko wskazywało, że to był uczciwy człowiek - „był obcej narodowości i wysokie- jakiś „niezrzeszony” i nie było wtedy tam naszych stałych cynków, bo nie przeszedłby
go wzrostu, miał ciemne włosy i ciemną karnację skóry. Ubrany był w ciemny płaszcz” taki numer.
a obok pewnie stało BMW na zgorzeleckich blachach...interes stulecia.
Grzech
(Angela)
A ja się pytam, na jakich zasadach podatkowych działają cynki? Pytanie stawiam
publicznie, kieruję je do służb podatkowych. Budka z rogalikami obok płaci jakiś bzdurny
Skąd się wziął cinkciarz
podatek na utrzymanie administracji na to aby Pan Prezydent latał innym, samolotem
W latach PRL zawód waluciarza był szczytem marzeń niebieskich ptaków, którzy migając się od uczciwej pracy, chcieli poznać high life. Słowo „cinkciarz” ukuto od jedynego co Pan Premier, a Państwo urzędnicy mieli ciepłe kaloryfery w zimie. Działających
obcojęzycznego zwrotu znanego mężczyznom stojącym przed hotelami, peweksami i baltonami: - change money. Wymawiano to: czincz many, powtarzając niczym modlitwę. legalnie często mieszają z błotem a cinkciarstwo, relikt PRL, tolerują już chyba tylko
Waluciarze byli nietykalni: nie zaczepiała ich milicja, a przekonanie, że niejednokrotnie byli konfidentami tajnych służb, znalazło potwierdzenie w wielu przypadkach. Mówi się, w Jelonc. No, gdyby oni byli jeszcze jakoś zakonspirowani… Ale oni pracują na etacie
że epoka cinkciarzy skończyła się po przemianach ustrojowych. Wystarczy jednak przejść się jeleniogórską ulicą Bankową, by stwierdzić, że to nieprawda.
i aż dziw że „odpowiednie służby” – nie wykazują zainteresowania.

Kwasem solnym w policjantów
Nerwy poniosły jednego z
mieszkańców, który w trakcie
interwencji policji, zaatakował
funkcjonariuszy niebezpiecznym narzędziem i żrącą substancją chemiczną. Mężczyzna
został zatrzymany podczas zgłoszonej wobec niego interwencji
domowej. Jego siostra powiadomiła policję w Cieplicach, że jej
60-letni brat jest pijany i grozi
pozbawieniem życia 89-letniej
matce. Kiedy policjanci przy-

jechali pod wskazany adres,
mężczyzna nie chciał ich wpuść
do mieszkania, a gdy udało im
się wejść, agresor zaatakował
ich siekierą i kwasem solnym.
Po krótkiej szarpaninie napastnik został obezwładniony
i trafił do policyjnego aresztu.
Był pijany. Za czynną napaść
na policjantów oraz kierowanie
gróźb karalnych kodeks karny
przewiduje nawet do 10 lat
więzienia.

„Kompot” wśród bezdomnych
Policjanci zatrzymali w minionym tygodniu narkodealera,
51-letniego pracownika schroniska Św. Brata Alberta na gorącym uczynku sprzedaży polskiej
heroiny. Został on zatrzymany
podczas transakcji z 29-letnią
mieszkanką Wałbrzycha. Przy
sobie miał kilkadziesiąt porcji
tego środka odurzającego. W

narkotyki zaopatrywała mężczyznę jego 37-letnia żona.
Sprawca trafił do policyjnego
aresztu. Przyznał się do sprzedaży środków odurzających.
Za to grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Policja
nie wyklucza, że handlarz miesięcznie mógł sprzedać kilkaset
porcji tego narkotyku.

Bo nie zauważył znaku
Samochód ciężarowy z ładunkiem drewna zer wał w
piątek most nad rzeką Bóbr
w Marciszowie w powiecie
kamiennogórskim. Samochód
zawisł na konstrukcji, która
się zawaliła. Powód: uwadze
kierowcy umknął znak z za-

Dwie starsze kobiet y ze
Sz k la rsk iej Poręby pa d ł y
ofiarą przestępcy z Mogilna,
który w mieście pod Szrenicą
dopuścił się rozboju. Bandyta
zastraszył panie i ukradł im
dwie torebki. Łupem złodzieja padły dokumenty, karty
kredytowe i bankomatowe,
okulary i pieniądze. Łączna wa r tość sk ra dzionych
przedmiotów pokrzywdzone
oszacowały na 540 zł. Okradzione kobiety natychmiast
o przestępstwie powiadomiły
policję. Funkcjonariusze 40
minut później podstawie uzyskanego rysopisu na jednej z
ulic w Szklarskiej Porębie
zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o te przestępstwa.
Sprawcą okazał się 37-latek.
Trafił do policyjnego aresztu.
Za popełnione przestępstwa
grozi mu nawet do 12 lat
więzienia.

Stuknęły się dwa fordy

kazem wjazdu dla pojazdów
o ma sie pow yżej 3,5 tony.
Przeprawa została częściowo
uszkodzona podczas powodzi
11 lat temu. Od tamtego czasu
nie została naprawiona.

Pożoga w Jagniątkowie
W nocy z czwartku na piątek, około godz. 2, wybuchł pożar w domku jednorodzinnym
przy ulicy Agnieszkowskiej w
Jagniątkowie. Płonący budynek gasiły dwie jednostki
straży pożarnej z Jeleniej Góry
oraz strażacy z Piechowic i

Rozbójnik na wczasach

ochotnicy z Wojcieszyc. Na
szczęście w chw i l i poża r u
nikogo nie było w domu. Budynek spłonął całkowicie. Przyczyny wybuchu ognia ustalą
biegli z zakresu pożarnictwa.

(tejo)

Dwie osoby zostały ranne
wskutek kraksy, do której doszło w miniony wtorek o poranku na drodze Jelenia Góra
– Podgórzyn na wysokości
Stawów Podgórzyńskich. Do
wypadku mogła przyczynić
się gęsta mgła, która przez
kilka ubiegłotygodniowych
nocy i poranków spowijała
miasto i okolice. Kierowca
forda mondeo nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze i uderzył w forda escorta. Ranni
w zda rzen iu n ie odn ieś l i
poważniejszych obrażeń i
k ra k sę za k wa l i f i kowa no
jako kolizję drogową. Winnego ukarano mandatem i
punktami karnymi.

Awantura o podział poddasza
Janina Wierzejska z ulicy Mickiewicza czuje się poszkodowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”
z powodu nierównego podział strychu między dwoma rodzinami zamieszkującymi budynek. Sąsiadka otrzymała
bowiem zgodę na zagospodarowanie na mieszkanie
około 43 metrów, a dla pani Janiny pozostało tylko 17
metrów, na których zaadoptowanie nikt nie chce wydać
jej zezwolenia.
Wszystko zaczęło się w 2002
roku, kiedy pani Janina z mężem i dwójką dzieci zamieniła
się na obecne mieszkanie z
poprzednią mieszkanką tego
budynku. Wówczas nie spisała
żadnej pisemnej umow y na
podział strychu między nią a
jedynymi sąsiadami, którzy
zamieszkiwali budynek przy
ulicy Mickiewicza 9a.
ZGL zapewniał ją bowiem,
że w budynku panują niepisane reguły równego podziału
strychu na obydwie rodziny.
R zecz y w i stość oka za ła się
jednak zupełnie inna.
– W 2006 rok u są siadka
mieszkająca nad nami wystąpiła o wydanie zgody na zaadoptowanie strychu na swoje
potrzeby mieszkaniowe i taką
zgodę otrzymała – mówi Janina
Wierzejska. – Nikt mnie nawet
nie zapytał o zgodę, o to czy ja
nie chcę połowy strychu.
Z powierzchni około 60 metrów kw. Wydzielono jej około
17 metrów, które – zdaniem
pracowników ZGL – miały lokatorce wystarczyć. – To było
jawne oszustwo. Jak można
tak niesprawiedliwie traktować dwie zamieszkujące tam
rodziny, płacące takie same
podatki. Czy my jesteśmy jakąś
gorsza kategorią ludzi – pyta
pani Janina.

Kobieta wystąpiła ze skargą
na postępowanie pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” do różnych
jelen iogórsk ich i nst y t ucji,
jednak nikt nie był jej w stanie
pomóc.
Tymczasem sąsiadka rozpoczęła już przerabianie strychu
na część m ieszka l ną . Pa n i
Wierzejska postanowiła więc
nie czekać już dłużej na wyjaśnienia ZGL-u, ani na pomoc
osób, które ją obiecały.
– Złożyłam pismo o wydanie
zgody również na adaptację
st r ychu n a pom ie szc zen ie
mieszkalne dla syna Daniela,
któr y obecnie ma 23 lata i
zamierza zakładać rodzinę,
ale takiej zgody nie otrzymałam – mówi pani Janina. Jej
wniosku w ogóle nie wzięto
pod uwagę. Nie chciano wydać
zgody na adaptację nawet tych
17 metrów, które pozostał y.

O d m o w ę a r g u m e nt o wa n o
tym, że jej mieszkanie jest na
parterze i nie można go połączyć ze strychem.
D y r ekc ja Z GL z a p e w n i a
jednak, że obecnie nie widzi
żadnych przeszkód, by rodzina
Wierzejskich zagospodarowała
sobie na mieszkanie pozostały
metraż.
– Lokatorka powinna się
do nas zgłosić ze skróconym
projektem i myślę, że nie będzie żadnych przeszkód by
otrzymała pozytywną zgodę
na adaptację strychu – mówi
Lucyna Januszewska, szefowa
zakładu.
Problem w tym, że 17 nie jest
w żaden sposób połową z 60
metrów Więc albo strych został
tu podzielony według uznania,
albo błędnie nas uczono, że nie
ma mniejszego i większego
pół. Bo w tym wypadku, ktoś
próbuje tu powiedzieć, że przy
takim podziale każdy z lokatorów dostał po połowie strychu
i nic złego się nie stało.

(Angela)

Dzielili nierówno, bo nie wiedzieli
Lucyna Januszewska, dyrektor ZGL, uważa, że nie było to celowe działanie
wymierzone przeciwko Janinie Wierzejskiej czy jej rodzinie. Wydając pozytywną
decyzję sąsiadce na zagospodarowanie większej części strychu, pracownicy
administratora nic nie wiedzieli o tym, że pokrzywdzona lokatorka też będzie
chciała zrobić sobie na strychu jakiekolwiek lokum mieszkalne. – Jeśli pani
Janina Wierzejska złożyłaby pismo w tym samym czasie co jej sąsiadka,
prawdopodobnie doszłoby do podziału pół na pół – mówi Lucyna Januszewska.
A tak, przy podziale kierowaliśmy się tym, ile miejsca na strych potrzebne jest
pozostałym lokatorom.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pociąg marzeń
Podróż pociągiem w dzisiejszych czasach nie jest chyba dla
żadnego z nas zbytnią abstrakcją.
Jednak jakby dokładniej się przyjrzeć temu, co dzieje się w poszczególnych wagonach, nie pozostaje
nic innego jak złapać się za głowę
i wytrzeszczyć ślipia.
Dżordż, szary niczym jesienne
niebo mieszkaniec Jeleniej Góry,
postanowił w znanym jedynie
sobie celu wybrać się do Warszawy. Jechał jednak pierwszy raz w
życiu pociągiem i rzeczywistość,
która go zastała, różniła się nieco
od jego wyobrażeń.
Problemy zaczęły się już przy
wsiadaniu do żelaznego konia.
Na wycieczkę krajoznawczą było
tak wielu chętnych, że jedyne
wolne miejsce znajdowało się
bezpośrednio przed wejściem
do toalety. W krótkim czasie
doczepiono jednak dwa wagony na samym końcu pojazdu,
gdzie Dżordż udał się wraz ze
swoimi tobołami, ocierając się
najprzeróżniejszymi częściami
ciała o ludzi stojących, siedzących, leżących, lewitujących lub
wiszących w przejściu. Zazwyczaj spojrzenie przez szybkę do
wnętrza przedziału kończyło się
odpychającym widokiem plątaniny kończyn ludzkich.
W końcu znalazło się miejsce, w którym Dżordż spoczął
mając nieco więcej miejsca niż
sardynka w puszce. W przedziale jednak nie był sam. Wraz z
nim i kilkoma znajomymi na
siedzeniu spoczywał zagadkowy
jegomość. Nie miał ani bagażu,
ani przyjemnej miny. Jego rola
ograniczała się do oczekiwania
na to, aż wszyscy zasną i zamykania okna, co powodowało,
że pomieszczenie zamieniało
się w saunę – cóż za luksus w
drugiej klasie!
Zapchane śmietniki powodowały, że społeczeństwo
dokształcało się, sprawdzając
właściwości aerodynamiczne
najróżniejszych przedmiotów
wyrzucając je przez okna. Nie
wyrzucano jednak skórek od
bananów, aby pociąg się nie
wykoleił. Kilkoro młodych ludzi
natomiast ustanowiło sobie za
punkt honoru plunąć gumą w
pociąg przejeżdżający w prze-

ciwną stronę w taki sposób, aby
wpadła ona do konkretnego
przedziału.
Z Jeleniej Góry do Warszawy
jedzie się około dziesięciu godzin,
z czego niemal połowę zajmuje
dojazd do Wrocławia. Trzeba
ten czas jakoś konstruktywnie
zająć, a w pełnym ludzi wagonie
roi się od pomysłów. Dodatkowo
weny dostarcza nieodzowny w
naszej rzeczywistości alkohol.
Niektórzy byli na tyle zdesperowani, że aby go odkupić gotowi
byli wydać fortunę (jak podają
nieoficjalne źródła – do 10 zł
za puszkę piwa). Dzięki temu w
wagonie odbyła się mini edycja
programu wyłapującego talenty
śpiewackie.
Wena nie opuszczała młodych
ludzi nawet na postojach, kiedy
to bawili się we wchodzenie i
wychodzenie z pociągu przez
okna na korytarzu.
Po szybkim okrążeniu stolicy,
którego zwieńczeniem było
zdjęcie pod peerelowskim Pałacem Kultury i Nauki wykonane
przez niewidomego, nadszedł
czas na powrót i kolejną porcję
adrenaliny.
Tym razem pomysłowi młodzi ludzie byli jeszcze bardziej
rozrywkowi. Bawili się w chowanego obrębie przedziału,
a ci najbardziej kreatywni w
„kto złapie więcej słupów”. Nie
brakowało tez takich, którzy
załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne przez okno.
Kwintesencją całej sceny był
jednak zwierzyniec. Oprócz
popiskujących piesków i innych
zwierzątek, na drodze do toalety
spoczywał dumny paw, a za
drzwiami w najlepsze trwała
zabawa w „kto pierwszy dotknie
torów”.
Nasze rodzime koleje nie są
idealne, jednak to pasażerowie
wprowadzają do nich innowacje
takie jak sauna, drink bar czy
zwierzyniec. To również ich
pomysłowość jest matką takich
wzniosłych idei jak zabawy w
chowanego w przedziale, w
łapanie słupów czy w „kto pierwszy dotknie torów”. Może więc
powstrzymajmy swoje twórcze
zapędy, pro publico bono.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Wstrzemięźliwość
zalecana

Zaskakująco niską frekwencję
radnych i samorządowców zanotowaliśmy podczas bankietu z okazji
otwarcia Dni Kuchni Ukraińskiej w
jeleniogórskim hotelu Mercure. Z
reguły na podobne rauty rajcy pospieszali znacznie bardziej chętnie niż na
ratuszowe sesje. Tym razem zapach
pierożków, gołąbków, baraniny, barszczu i innych specialites skusił jedynie
Huberta Papaja, szefa radnych, oraz
Jerzego Lenarda. Zabrakło ceniącego
przecież zalety suto zastawionego
stołu oraz wschodnią obyczajowość
radnego Józefa Kusiaka. Nie dostrzegliśmy sarmackiej postury radnego
Zbigniewa Ładzińskiego. Nie było też
tych rajców, których wygląd wskazuje
na to, że powinni od czasu do czasu
więcej zjeść: filigranowych Piotra
Miedzińskiego z PO oraz Krzysztofa
Mroza z PiS. Zabrakło też dwóch zastępców prezydenta: Jerzego Łużniaka
i Zbigniewa Szereniuka. Wszystko po
to, aby nie opinia publiczna nie przejadła się specjałami wschodniej kuchni
ustami swoich przedstawicieli.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
– Proszę sobie, pani Aniu,
wyobrazić, że ten Dutkiewicz
z Romanem



Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– kazali mi napisać listę
członków naszego ruchu,…

Reglamentacja w spreju

W związku z coraz częstszymi
aktami dewastacji mienia miejskiego
oraz prywatnego przez tzw. pseudografficiarzy, którzy zamalowują
ściany budynków farbami w spreju,
władze miasta zastanawiają się nad
wprowadzeniem lokalnych obostrzeń
w sprzedaży tychże w punktach
detalicznych i hurtowych. Do rady
miasta ma niebawem wpłynąć projekt
uchwały, która nakaże sprzedawcom
wspomnianych artykułów żądania
od kupujących okazania dowodu
tożsamości i wypisu z rejestru handlowego poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej w
postaci warsztatu lakierniczego lub
samochodowego. W innych przypadkach sprzedaż puszek z farbą ma
być skrajnie utrudniona. Włącznie
z napisaniem podania, w którym
petent określi cel, do jakiego zużyje
zakupiony towar. Wzorem komisji,
która przydziela koncesje na sprzedaż
alkoholu, powstanie kolejna, która
zajmie się wydawaniem stosownych
zezwoleń na prowadzenie obrotu farbami w spreju. Za złamanie obostrzeń
będzie on odbierany.
(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
Redakcja

– którzy byli jakoś związani
z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej.

Radna Anna Ragiel, wiceprzewodnicząca koła miejskiego stowarzyszenia Dolny
anzol
Śląsk XXI, radny Miłosz Sajnog, jego przewodniczący.
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Patriotyzm
na rozdrożu
Prz y w yk l iśmy do ba rdzo
stereotypowego obrazu Polaka
patrioty. Mieszczą się w nim
zarówno portret marszałka
Piłsudskiego zawieszony na
ścianie ewentualnie mosiężne
popiersie „Dziadka”, wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej
w klapie oraz cała retor yka
walki o godność, cierpienia,
traumy, patosu i całej innej
mieszanki nieszczęść, jakie się
naszemu narodowi przez lata
przytrafiały.
Fasadowy patriotyzm nie trafia do uczuć pokolenia właśnie
wchodzącemu w dorosłość i
jest pierwszym od dziesięcioleci, które na własnej skórze

nie zaznało jakiegoś polskiego
kataklizmu. Nie miało – Bogu
dzięki – swoich czerwców jak
w 1956 roku, marców jak roku
1968, grudniów jak w 1970.
Nie miało swoich Radomiów,
Gdańsków, Szczecinów, Targowicy, Westerplatte i stanów
wojennych. Oraz innych chwil,
miejsc i symboli – archetypów
cierpienia i toposów walki.
Trudno zatem spodziewać się,
że symbolika patriotyzmu, do jakiej przywykliśmy my – choćby
moje pokolenie, które dorastało
w ciężk ich cza sach m i zeri i
stanu wojennego i szarzyźnie
Polski Jaruzelskiej – została
zaakceptowana przez tych, któ-

rzy przychodzili na świat, kiedy
Michnik i wspomniany generał
opijali w Magdalence sukces
Okrągłego Stołu.
Ta symbolika – krzyżowocier piętn iczo -traumat yczna
– dziś staje się tworem wirtualnym. Znanym pokoleniu’89
i późniejsz ym z opowiadań
dziadków, prz ynudzając ych
nauczycieli historii, wiadomości
z Internetu i innych gadżetów
współczesnej beztroski. A gdyby
na oczach młodych wyrzucić
cały ten skansen symboli na
śmietnik historii, z pewnością
wielu z nich wzruszyłoby tylko
ramionami.
Nic zatem dziwnego, że jest
konieczność w ydeptania nowych patriotycznych ścieżek.
Bo przecież absurdem byłoby
czekanie na kolejne narodowe
nieszczęście, aby do tych rytuałów i rekwizytów powrócić.

I nie chodzi tu o odrzucenie
tradycji, lecz o jej pielęgnowanie, jednak nie w doniczkach z
wyjałowioną glebą. Kiełkująca
miłość do ojcz yzny w wielu
przypadkach już została tam
zdeptana. Relatywizm moralny
współczesności zrobił swoje. Siła
pieniądza okazała się bardziej
przekonująca niż poczucie więzi
z ojczyzną, a łatwiejsze życie u
obcych – skuteczną pokusą.
Czy jednak mogło stać się
inaczej? Miłość do ojczyzny
wymaga czynu, a ogień uczucia
– jak to w miłości – zgasnąć nie
może. Ktoś podsycać go musi.
– Klaskaniem mając obrzękłe
prawice znudzony pieśnią lud
wołał o czyny – pisał Norwid w
czasach, kiedy nawet nie przypuszczał, że będzie wieszczem. I
wywróżył. Bo wciąż klaszczemy,
a czynów jak nie było, tak nie
ma. I o miłość trudno, bo w tym

cały jest ambaras, żeby dwoje
chciało na raz.
A jak tu kochać ojczyznę, skoro ona tej miłości nie odwzajemnia? Kiedy rozrośnięta machina
biurokracji miażdż y zapał i
entuzjazm ludzi wchodzących
w dorosłe życie? Patriotyzm
nie może obejść się bez miłości
do małej ojczyzny. Skąd jednak
czerpać do niej energię, kiedy na
lokalnym rynku ludzie nie znajdują dla siebie miejsca i uciekają
na obce terytoria zapominając o
swojej kolebce?
Bo na dziejowym rozdrożu
stanęli tak że ci, od któr ych
zależy nasze bytowanie i kształtowanie postaw patriotycznych:
politycy. Ci, co o ojczyznę powinni dbać w sposób szczególny.
Tymczasem zżerają ich spory o
to, kto z kim ma lecieć samolotem. Zastanawiają się, kogo
zaprosić na niepodległościową

galę, i na jakie wydarzenie
ostetantacyjnie nie przyjść.
Je d n a k s y mbol i , n awet
ogranych, do kosza historii
w yrz uca ć n ie można . Nie
sposób zastąpić ich stosami
euro i gwarancją życiowego
sukcesu. Bo pewien mistyczny
wymiar patriotyzmu jest jego
nieodłącznym elementem.
Dlatego tak cenne są pomysły
nauczycieli (piszemy o nich na
stronie 7.), dzięki którym duch
patrioty w młodzieży – choć
prz yga sa – na pewno n ie
zgaśnie. Oby historia już nie
dawała powodów do wypróbowania ich patriotyzmu w
tragicznych okolicznościach.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wojtek Klemm nie kryje, że wystartuje w konkursie na szefa teatru po jego podziale.
– Ale wszystko inne jest w rękach miasta i marszałka i dlatego też czekam cierpliwie
na to, co się wydarzy – mówi. Na zdjęciu z prezydentem Jeleniej Góry Markiem
Obrębalskim.
– Wyciągnąłem ten teatr z trzeciej ligi. O naszej scenie coraz
częściej mówi się w całym kraju – mówi dyrektor artystyczny
Teatru Jeleniogórskiego Wojtek Klemm. Fakt: zachwytów jest
coraz więcej, ale nie w Jeleniej Górze. Podczas gdy krajowi
krytycy wymieniają „Norwida” obok krakowskiego Starego
czy wrocławskiego Polskiego, tu braw nie słychać.
Kiedy, w dobrej wierze, napisałem
na portalu Jelonka.com o pochwałach, jakimi krytycy obsypali scenę
dramatyczną na łamach „Teatru”,
internautom daleko było do zachwytu. Posądzono mnie nawet o
spisek, że celowo nie wymieniłem
pozostałych teatrów, a Teatr Jeleniogórski to przecież „tylko” dodatek do
tej wyliczanki.
Jedną z „zasług”, którą przytoczyłem, a której krytycy zauważyć
nie mogli, jest konflikt, który Jelenią Górę rozsławił w teatralnym
światku bynajmniej nie z powodów
gry scenicznej, ale zakulisowych
ruchów. Te wyjątkowo przybrały na
sile właśnie w minionym sezonie,
kiedy to dyrekcję artystyczną objął
Wojtek Klemm.
Podzieleni pracownicy, skłóceni
aktorzy, niepokój o przyszłość. Do

tego teatralne szachy samorządowców, którzy chcą kłopoty zamieść
pod dywan i rozdzielić połączone
na siłę kilka lat temu sceny dramatyczne i animacji. Humoru nie
poprawiała frekwencja, jedna z

dyrektor artystycznej Małgorzaty
Bogajewskiej) publiczność Jeleniej
Góry polubi sztukę Wojtka Klemma?
Zastanawiają się nad tym ci, którym
mimo wszystko zależy na teatrze
w stolicy Karkonoszy. Placówce z
tradycjami, żyjącej wciąż legendą
Aliny Obidniak, która – jak to legenda – z upływem lat pięknieje i
zaciera te bardziej przykre epizody
z przeszłości. Bo przecież i za czasów
pani dyrektor też bywało pustawo,
niezrozumiale i nieciekawie.

Czy oklaskiwany w kraju dyrektor Klemm dostanie w
końcu u siebie owację na stojąco, czy może spodziewać
się gwizdów i obrzucania zgniłymi pomidorami?
najgorszych w historii placówki,
poprzez którą najważniejsza w
teatrze – publiczność – dała wyraz,
że teatr Wojtka Klemma po prostu
jej się nie podoba.
Jaki będzie nadchodzący sezon?
Czy zakochana w „Testosteronie”
(hicie ostatnich lat, który na afisze wszedł za czasów poprzedniej

Jedno jest pewne: teatr w Jeleniej
Górze być musi. Dla obecnej dojrzałej już publiczności, która nie musi
pamiętać czasów „Pragmatystów”
Lupy. A także dla publiczności,
która właśnie teraz jest na etapie
teatralnego dojrzewania: młodych
jeleniogórzan, którzy polubili scenę
podczas letnich warsztatów „Lato

w teatrze”. I jeszcze większej grupy
ich przyjaciół, rodzin, znajomych
i przypadkowych mieszkańców
miasta, którzy – choćby jak niżej
podpisany – przekonali się, że warto
przekroczyć progi magicznego
gmachu przy al. Wojska Polskiego
tłumnie go zapełniając podczas letnich spektaklów premierowych.
Nieubłaganym sędzią będzie
czas. Czy dyrektor Wojtek Klemm
– który podkreśla, że można się z
nim nie zgadzać, ale na poziomie
merytorycznym dobiera bardzo
dobry repertuar – wykorzysta daną
mu szansę, aby tu, w Jeleniej Górze
dostać w końcu owację na stojąco?
Czy wyedukuje jeleniogórzan? Ten
bastion tradycji, który oddzielił
się od nowoczesności i postępu w
teatrze ostrą palisadą? Choć łatwo
się nadziać, Klemm próbuje go
przeskoczyć i obalić mur niechęci.
I zapowiada, że nie zamierza się
poddać. Dobre to wieści, czy złe.
Oceńcie Państwo sami.

Konrad Przezdzięk

O żądzach w torsjach
Klasyczny dramat Friedricha Schillera o szczerej miłości,
która rozbija się o pełen knowań świat wyrachowania,
cynizmu i twardej walki o władzę, trafił na deski Teatru
Norwida. Pokazany w grze symboli poprzez wizję Katarzyny Raduszyńskiej, nie traci, a może nawet zyskuje na
uniwersalności przekazu. Choć momentami może budzić
niesmak wśród miłośników teatru nawet dość odpornych
na dziwy.
Jeleniogórska „Intryga i miłość”
rozgrywa się w pasiece. Główni bohaterowie, ugodzeni strzałą Amora:
Luiza Miller (przekonująca Anna
Ludwicka) i Ferdynand (udana kreacja Piotra Żurawskiego) przeżywają
swoje miłostki pośród brzęczenia
pszczół krążących wokół uli. Wśród
tych owadów znana jest hierarchia
ważności i nie ma możliwości buntu:
robotnice znają swoje miejsce, zna je
także królowa matka.
W świecie ludzi ten porządek
społeczny bywa zwichrowany. Ferdynand, chłopak z elity (syn Prezydenta, który wszystko zawdzięcza
protekcji ojca) zakochuje się w Luizie
prostej dziewce (córce muzyka) i
dla sukcesu miłości obojga gotów
jest na wszystko. Ale dla Luizy ten
swoisty mezalians uczuć jest nie do
przełknięcia. Na „dobry wieczór”
zapycha się jabłkami, które – kaszląc
przeraźliwie – na oczach widowni
zwraca. Zgryzione jabłka leżące na
foliowym, pociętym worku są przez
czas jakiś elementem scenografii.
Jabłko – symbol owocu zakazanego – wydaje się niestrawne dla
prostej panny, która – choć kocha
„na zabój” przystojnego Ferdynanda,
zdaje sobie sprawę z niewłaściwości
tego uczucia. W wyższych kręgach
nie ma jednak miejsca na wolność
uczuć. Prezydent (świetny Bogusław
Siwko!) ma już dla swojego syna kandydatkę na żonę: bogatą Lady Milford, metresę możnowładców (brawurowa Małgorzata Osiej-Gadzina),
dla której panicz jest „smacznym”
miłosnym kąskiem do zaspokojenia
żądz kobiety w sile wieku.
Szczera miłość staje wobec intryg szczegółowo zaplanowanych
przez prezydenckiego doradcę
Wurma (twardy Robert Mania).

Ten z pomocą knowań zaakceptowanych przez Prezydenta, przekupuje ojca Luizy Millera (brawa dla
Piotra Konieczyńskiego!), który
w końcu trafi do celi. Szantażuje
dziewkę, która wbrew sobie pisze
list do Ferdynanda, w którym
wypiera się uczuć i wzbudza u
chłopaka egoistyczną zazdrość.
Miesza we wszystko próżnego
i amoralnego szambelana von
Kalba (gościnnie Grzegorz Sowa,
powinien popracować nad francuskim akcentem, z którym mówi),
transwestytę i homoseksualistę.
Zasiana przez Wurma intryga
uderza we wszystkich bohaterów. Lady Milford po ataku furii
spowodowanej miłosnym zawodem dostaje realistycznych torsji
(wymiociny – niestety – to jeden
z motywów przewodnich inscenizacji). Ferdynand, przekonany
o miłości między szambelanem
a Luizą, wsadza transwestytę
do ula, gdzie pszczoły żądlą go
niemal śmiertelnie. Zrezygnowa-

Rozmowa z Wojtkiem Klemmem, dyrektorem artystycznym Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego
– Panie dyrektorze, co będzie
„Testosteronem” rozpoczętego
właśnie sezonu artystycznego,
hitem, który napełni widownię?
– Nie tylko „Testosteron” był spektaklem, który dobrze „szedł”. Nawiasem
mówiąc, mimo, że to przedstawienie
sprzed pięciu lat, jest jeszcze na
afiszu Teatru. Myślę, że takim „Testosteronem” będzie produkcja Moniki
Strzępki i Pawła Demirskiego pod
roboczym tytułem „Bajka dla dziecka
od lat 18”. Premiera odbędzie się w
styczniu. Na małej scenie planujemy
wystawienie tekstu Bernarda-Marie
Koltésa, a Małgorzata Sikorska-Miszczuk napisze specjalnie dla nas sztukę
o Jeleniej Górze. Uważam, że każdy z

tych trzech projektów będzie tak samo
atrakcyjny jak „Testosteron”.
– Ile będzie premier w sezonie?
– To zależy od sytuacji, w jakiej
teatr znajdzie się od stycznia i od
tego, jaka będzie sytuacja finansowa. Oprócz listopadowej „Intrygi
i miłości” i styczniowej produkcji
Strzępki/Demirskiego, chcielibyśmy
zrealizować jeszcze co najmniej trzy,
cztery premiery.
– W styczniu możliwe są dwa
scenariusze: sytuacja nie zmieni
się lub teatr zostanie podzielony
na dwie jednostki. Czy ma Pan
wizję na tę drugą okoliczność?
– Z pewnością, ale – skoro wiadomo, że jest jeszcze wiele niewiadomych – komentowanie spraw
niepewnych byłoby stratą czasu.
– Nie proszę o komentarz, ale o
zarysowanie Pana samodzielnej
wizji…
– Ależ nigdzie nie jest powiedziane,
że to będę ja samodzielnie! Dlatego
wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, dopóki sytuacja nie będzie
jasna.
– Zapytam więc inaczej: czy
wystartuje Pan w konkursie na

szefa tej sceny, gdyby została
oddzielona?
– Myślę, że jestem to winien tej
scenie. Jestem to winien mojemu
zespołowi. Ale wszystko inne jest w
rękach Miasta i Marszałka. Czekam
cierpliwie na to, co się wydarzy.
– A co z obsadą aktorską? Czy
będą nowi aktorzy? Jakie twarze
zobaczą nasi widzowie?
– Mam nadzieję, że – tak jak do
tej pory – zespół aktorski będzie się
zmieniał. Wszystko zależy od rozwoju
sytuacji. Chcemy, by pojawiali się nowi
aktorzy. Również gościnnie, jak np.
u Moniki Strzępki. Jedni dojdą, inni
odejdą. Moim zdaniem zespół aktorski
musi być w ruchu. Wszystkich moich
aktorów namawiam do ruchu. Inercja
jest śmiercią aktora. Myślę, że tej
zasady będziemy się trzymali.
– W kraju, nie tylko w Jeleniej
Górze toczy się szeroka dyskusja
o teatrze. Teatr aktywny angażujący widza do większego wysiłku
intelektualnego, czy też teatr
pasywny, który daje tylko rozrywkę, czy też klasyczny oparty
na znanym repertuarze. Teatr
Jeleniogórski wybrał pierwszy
kierunek. Ale nie przełożyło się
to na frekwencję… Czy wyciągnie
Pan z tego wnioski?

– Po pierwsze: tak zwany spadek
frekwencji w zeszłym roku to zjawisko, które trwa już dobrych kilka lat.
I nie tylko w Teatrze Jeleniogórskim.
Druga rzecz: przychodzi nowa dyrekcja artystyczna. Następuje, nazwijmy
ją, radykalna zmiana programu artystycznego (a rzeczywiście świadomie
zdecydowałem o przesunięciu steru w
innym kierunku). W takiej sytuacji
widz musi się nauczyć przychodzić
do tego nowego teatru, a taka zmiana

bardzo zmieniła. I to, co jest hitem
poza Jelenią Górą, powinno przyjąć
się także u nas. Proponowaliśmy i
będziemy proponować Jeleniogórzanom nazwiska uznanych reżyserów.
Nagradzana na festiwalach Monika
Strzępka, laureat Paszportu Polityki
Michał Zadara, który u nas pracował
i gościnnie występował podczas
Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, Natalia Korczakowska, która
u nas zaczęła swoją drogę i teraz jest

– Odbiorcami naszego teatru są
również ludzie młodzi. Czy będzie
coś specjalnego właśnie dla nich,
aby „wychować” sobie przyszłą
dojrzałą widownię? Wspomniał
pan o „Bajce dla dziecka od lat 18”
To propozycja dla młodzieży?
– Będzie to sztuka dla widzów w
bardzo różnym wieku. Ponieważ
mam dopiero pierwsze wzorcowe
sceny, nie mogę panu powiedzieć,
jaki znak – jak w kinie – będzie miał

– Świadomie zdecydowałem o przesunięciu steru w innym
kierunku. W takiej sytuacji widz musi się nauczyć przychodzić
do tego nowego teatru, a taka zmiana nie odbywa się w ciągu
miesiąca. Wszystko, co nowe, bywa bolesne i obce…
nie odbywa się w ciągu miesiąca.
Wszystko, co nowe, bywa bolesne i
obce. Po trzecie, jeśli mówi pan o tzw.
znanych i sprawdzonych dziełach,
to klasyka stanowiła dużą część
naszego zeszłorocznego repertuaru.
Był Wyspiański, był Eurypides, było
nawiązanie do mitów antycznej
Grecji w „We are camera/rzeczy o
Jazonie”, nie mówiąc już o Brechcie,
moim ukochanym autorze, również
przecież klasyku. Nie jest więc tak, że
tej klasyki nie ma. Ale rzeczywiście w
ciągu ostatnich 30 lat teatr się bardzo
zmienił, rzeczywistość teatralna się

rozchwytywana przez najważniejsze
polskie teatry. To są ludzie będący gwarancją dobrych spektakli i ciekawego
teatru. Ja bym zresztą nie dzielił teatru
inaczej, niż na dobry i zły. Nie: stary i
nowy, ale właśnie: dobry i zły. I nie ma
nic pomiędzy. Moim zdaniem – i zdaniem wielu przychylnych nam ludzi z
Polski - oferujemy tutaj dobry teatr i na
utrzymaniu tego stanu rzeczy bardzo
mi zależy. Szukając reżyserów, którzy
mogliby pracować na naszej scenie,
wybieram spośród z jednej strony
– początkujących, a z drugiej - ludzi z
najwyższej teatralnej półki.

ten spektakl: od ilu lat rzeczywiście
będzie. Poprosiłem Monikę Strzępkę,
aby z Pawłem Demirskim wymyślili
swoją wersję bajki – w jakiś sposób
dla każdego. Premierę mamy, jak
wspomniałem, w pierwszej połowie
stycznia. Jest to czas krótko po Bożym
Narodzeniu, krótko po Nowym Roku
i myślę, że będzie to na pewno coś
czarodziejskiego. Jeśli Jeleniogórzanie
znają twórczość Strzępki i Demirskiego (choćby pokazywane na naszym
Festiwalu spektakle „Był sobie Polak,
Polak, Polak i diabeł” czy „Diamenty
to węgiel, który wziął się do roboty” z

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zjawisko i skandal

Najciekawsze scenografie,
spektakle, kreacje aktorskie,
muzyka i w końcu – największy skandal. Oto plon, jaki
zebrał Teatr Jeleniogórski
im. Norwida w podsumowaniu minionego sezonu we
wszystkich teatrach w Polsce
dokonanym przez publicystów
i dziennikarzy z całej Polski, a opublikowanych przez
„Teatr”.

Fot. Konrad Przezdzięk

Konrad Przezdzięk

Wałbrzycha) to wiedzą, że to artyści,
którzy bardzo dowcipnie i dokładnie
opisują rzeczywistość, korzystając
jednocześnie z wielkiej literatury
światowej i polskiej. U nas będą się
bawić cytatami z bajek. Wracając
do młodzieży: bardzo zależy mi na
młodych ludziach w Teatrze, na tym,
żeby się tu kręcili, współpracowali,
dyskutowali, tworzyli swoje rzeczy.
Pamiętam moje wrażenia z zeszłorocznych Spotkań Teatralnych, gdzie
spektakl „111”, przygotowany z młodzieżą przez Jacka Paruszyńskiego
po prostu mną wstrząsnął. Słyszę, że
ich „Jaskinia filozofów”, pokazywana
na tegorocznym OFFie była również
świetna. Fantastyczna praca, fantastyczni ludzie. Mądrzy i myślący.
Takich ludzi chcę tutaj mieć.
– Wyobraźmy sobie, że podczas premiery gaśnie światło.
Jest awaria. Co się dzieje z teatrem? Czy może istnieć bez
środków technicznych?
– Praktycznie rzecz biorąc, kiedy
jest awaria techniczna i światło
gaśnie, natychmiast włączają się
światła awaryjne. Teatry są na takie
sytuacje przygotowane. A mówiąc
metaforycznie: tak. Teatr zawsze
musi dalej grać!
- Dziękuję za rozmowę

Za najlepsze przedstawienie
jeden z oceniających uznał
„Elektrę” w reż. Natalii Korczakowskiej. Z kolei najlepszą
nową sztuką obcojęzyczną
(ogłoszoną drukiem lub wystawioną) była w ocenie jednego z krytyków „Podróż poślubna” Władimira Sorokina w
reż. Ivo Vedrala oraz - „Śmierć
Człowieka-Wiewiórki”.
Justyna Łagowska została
doceniona za znakomite wyczucie przestrzeni budynku
teatralnego w „Karierze Artura Ui” w reż. Wojtka Klemma
oraz za projekt scenografii
stałej na scenie studyjnej.
Playlistę ułożoną przez Natalię Korczakowską w „Elektrze” doceniono w kategorii
„Najlepsza muzyka”. Tamże
oklaski zebrał Dominik Strycharski za „tworzenie muzyki,
która nie ilustruje, ale staje
się aktorem” w „Karierze Artura Ui”.
Kreację Lidii Sznejder (Klitajmestra) w „Elektrze” uznano za najlepszą rolę kobiecą,
a postać kreowaną przez Magdalenę Stam (rola Maszy 1)
w „Podróży poślubnej” – za
najlepszy debiut.
Jedna z dziennikarek wyznała: – Nie miałabym odwagi
wskazać najlepszego, myślę
jednak, że do grona ważnych
scen z autorskim programem
dołączyły: Teatr Polski w Bydgoszczy, kierowany przez Pawła Łysaka i Scena Dramatyczna Teatru Jeleniogórskiego,
prowadzona od sezonu przez
Wojtka Klemma.
Nasz teatr zebrał też mniej
chlubne laury za to, co działo
się w minionym sezonie poza
jego sceną. W kategorii „Największy skandal sezonu” wymieniono konflikt w Teatrze
Jeleniogórskim, który – jak
czytamy – obrazuje klasyczny
dylemat: po co robić coś, kiedy
można nie robić nic.
Pominęliśmy inne teatry
wymienione w materiale „Teatru” - a jest ich sporo: od Powszechnego Starego w Krakowie, po Polski we Wrocławiu.
Chętnych do zapozanania się
z całością odsyłamy do strony Teatru Jeleniogórskiego
- http://www.teatr.jgora.pl/

Sprawni inaczej nadają na przyjaznej fali
Gratulacje, życzenia i podziękowania można było usłyszeć w
miniony czwartek na uroczystym
otwarciu nowego jeleniogórskiego
medium – Radia Niepełnosprawni
Tu i Teraz. Ramówka rozgłośni
będzie dostosowana głównie do
potrzeb niepełnosprawnych. Radio
nada także informacje z miasta i
okolic. Pierwsza emisja programu
– dziś (poniedziałek).
Stanisław Schubert, prezes
Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych, założyciela
radia, dziękował jeleniogórskim
mediom oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie w
promowaniu nowej rozgłośni i
pomocy w jej otwarciu i wyposażeniu. – Gratuluję, że ten śmiały pomysł został zrealizowany
– powiedział Marek Obrębalski.
Cieszę się, że – jak powiedział
pan Stanisław Schubert, radio
będzie otwarte nie tylko na osoby
niepełnosprawne, ale również na
samorządowców i urzędników.
Zapewniam, że będziemy z tego
korzystać. Życzę by radio NTT
się rozwijało i zyskiwało coraz
większą grupę słuchaczy – dodał
szef Jeleniej Góry.
– Brak informacji jest główną
przyczyną wykluczenia z życia
społecznego, dlatego chcemy,
by niepełnosprawni mieli dostęp

Fot. Angelika Grzywacz

JELONKA ZZA KURTYNY
na para młodych kochanków
wypija truciznę „wypaliwszy”
wcześniej papierosa. Bez dymu i
ognia. Szkoda, że reżyserka zbyt
dosłownie zrozumiała zakaz
palenia w gmachu Teatru Norwida: bohaterowie zaciągają się
na „sucho”, co w zestawieniu z
realizmem torsji pozostaje w
wyraźnym dysonansie.
Wśród „trupów” pozostają
Prezydent, Miller i Wurm, którzy szukają winnych usprawiedliwiając swoje postępowanie
i broniąc swoich postaw. Choć
doprowadzili do tragedii, pozostają wierni egocentryzmowi,
którego napiętnowanie jest wyraźnym i ponadczasowym przesłaniem schillerowej sztuki.
Kto wybierze się na jeleniogórską „Intrygę i miłość” , może
się z początku rozczarować.
Trzeba jednak przyznać, że
śmiała inscenizacja Raduszyńskiej wciąga: ograniczona do
minimum scenografia, ascetyczny podkład „muzyczny”
a właściwie głośniejsze lub
cichsze brzęczenie pszczół nie
przerastają formą treści sztuki,
którą śledzi się w pewnym napięciu budowanym stopniowo,
jak w dobrym thrillerze.

Oprócz Sylwii Lercher w radiu pracują dziennikarze i prezenterzy:
Renata Kotowicz-Staręga, Łukasz Stępień i Robert Cisek. NTT można odbierać wchodząc
na linka umieszczonego na stronie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

do wszystkich informacji o wydarzeniach w Jeleniej Górze, ale
również o tym, gdzie można się
zgłosić po pomoc, jakie przepisy
obowiązują, gdzie można znaleźć
pracę – mówiła Sylwia Lercher,
redaktor naczelna Radia NTT. Na

początek radio nada trzy godziny
programu na żywo w godzinach
9 – 12, które zostaną dwukrotnie
powtórzone. Z czasem pojawią
się też wywiady z ciekawymi,
niepełnosprawnymi ludźmi,
przedstawicielami różnych insty-

Focus Park:
poślizg (nie)kontrolowany
Prace nad budową galerii handlowej przy ulicy Kilińskiego
miały się rozpocząć z końcem września. Tymczasem nie
wbito jeszcze nawet pierwszego symbolicznego szpadla.
Mieszkańcy z niepokojem spoglądają na pusty plac i pytają
czy budowa galerii kolejny raz nie pozostanie wirtualnym
planem.
Kiedy wojewoda dolnośląski odrzucił protest Roberta
Prystroma – lidera Wspólnego
Mia sta , któr y sprzeciwi ł się
jej budowie – zapowiedziano,
że już nic nie stanie na przeszkodzie powstaniu obiektu.
Jednak nikt na placu po byłym
targowisku miejskim się nie
pojawił.
Dziewięć lat to miejsce stało
puste i niszczało. Nic nie wska-

z uje na to, że to się zm ien i
– mówi Daniel Bratanek, jeleniogórzanin. Otwarcie galerii
planowano na drugą połowę
2009 roku, tymczasem jest już
koniec roku a na tym miejscu
nie zrobiono jeszcze nic.
Zastępca prezydenta miasta
Jerzy Łużniak uspokaja jednak,
że choć widocznych efektów
budowy galerii jeszcze nie ma,
inwestor przygotowuje pod nią

Rozrabiali na gigancie

grunt. Fizycznie budowa ma
ruszyć natomiast z początkiem
roku 2009.
– Obecnie w urzędzie miasta
przygotowywane są pozwolenia
na wycinkę drzew na tym placu
i lokalizację drogi – mówi Jerzy
Łużniak. – Wcześniej kompletowane są pozostałe dokumenty.
Rozmawiałem niedawno z inwestorem i przekazywano mi,
że w tym roku zajmą się stroną
formalną, a od następnego roku
ruszą już pełną parą z budową.

(Angela)

Upił się i rozbił auto klienta

Do zdarzenia doszło kilka dni
temu w okolicach Jeleniej Góry.
Sprawca nie ujechał daleko „pożyczonym” samochodem. Kilka
metrów za warsztatem rozbił go
na przydrożnym murku, a następnie wrakiem doturlał się do
domu. Tam czekał na niego jego
pracodawca, który powiadomił
o zdarzeniu policję – informuje

nadkom. Edyta Bagrowska z
KMP w Jeleniej Górze.
Młodzian został umieszczony
w policyjnym areszcie. Jak się
później okazało 18-latek kierował autem pijanemu (miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie) oraz wbrew zakazowi
sądowemu, który obowiązuje go
do 24 stycznia 2009 roku.

Angela

KRÓTKO Z MIASTA

Z FORUM JELONKI. COM
kazimierzp. Na zapytanie wprost do przedstawiciela Focus Parku, dlaczego jeszcze nie rozpoczynają prac budowlanych, uzyskałem
odpowiedź, że trwają procedury wyłaniania wykonawcy. Na rynku budowlanym z uwagi na światowa recesję ceny robót budowlanych
nieco spadły i inwestor liczy iż uda mu się znaleźć wykonawcę za niższą, niż planował, kwotę! Nie ma żadnych przeciwwskazań z
powodu jakichś wyimaginowanych działek do rozpoczęcia prac. Powody są tylko i wyłącznie logistyczne ze strony inwestora!
kkk Parkridge to firma jak każda inna: służy do zarabiania kasy w sektorze usług. Pomijając ideologię dla ubogich, nikt tam palcem
w bucie nie ruszy, jeśli jest cień ryzyka, ze kasa włożona w budowę Focus P. nie zwróci się w standardowym okresie 8 lat. Biznes jest
biznes. I dlatego należy się cieszyć, że możemy liczyć na alternatywne projekty - galerie na Grodzkiej, przy Tesco, czy Carrrefourze...
Natomiast hołubienie przez władze jednego inwestora to głupota - dla Parkridge Jelenia i Focus P. to jeden z kilkudziesięciu projektów
w Europie - równie dobrze może zostać wstrzymany na 2-10 lat, albo za rok sprzedadzą plac kolejnej spółce.

Nieciekawie rozpoczął pracę 18-letni mechanik samochodowy z gminy Podgórzyn. Upił się i postanowił wypróbować samochód klienta warsztatu, w którym dopiero co
się zatrudnił. Auto rozbił. Okazało się, że na koncie ma
wiele czynów zabronionych. Grozi mu kara do ośmiu lat
więzienia.

tucji czy urzędów. W pozostałym
czasie w radiu NTT będzie można
usłyszeć muzykę, w dzień dość
dynamiczną, w nocy – bardziej
stonowaną.

W tra kcie cz yn ności pol icjanci ustalili, że 18-latek ma
na swoim koncie kilka innych
przestępstw, których dopuścił
się w ostatnim czasie na terenie
gminy Podgórzyn. Demolował
mienie, był sprawcą rozboju
ora z w y bi ł sz y by w d wó ch
w iat a ch prz yst a n kow ych w
Podgórzynie. Obecnie policjanci
ustalają pokrzywdzonych.
Za krótkotrwałe użycie pojazdu, jazdę w stanie nietrzeźwości
oraz złamanie zakazu sądowego
18-latkowi grozi nawet do 8 lat
pozbawienia wolności.

(tejo)

Krótko cieszyli się wolnością
nieletni uciekinierzy w wieku 13
i 15 lat, którzy w miniony wtorek
samowolnie opuścili jedną z placówek wychowawczych w Cieplicach. Starszego chłopca strażnicy miejscy zatrzymali wieczorem
przy ul. Grunwaldzkiej. Chłopiec
był już po kilku piwach i razem
z dwójką swoich kompanów zaczął się awanturować. Na widok
mundurowych próbowali uciekać. Jednego z nieletnich udało
się jednak zatrzymać. Okazało
się, że uciekinier jest kompletnie
pijany. Został przekazany w ręce
policji, gdzie pozostał do wytrzeźwienia. 13-latka natomiast
zatrzymano w środę rano. Był
trzeźwy i włóczył się przy ulicy
Moniuszki. Strażnicy odwieźli go
z powrotem do ośrodka.

Horror na Czarnym

Chwile grozy przeżyli w minioną środę mieszkańcy ulicy
Strumykowej, którzy znaleźli
zwłoki mężczyzny w stanie daleko posuniętego rozkładu. Ciało
zabezpieczono do sekcji. Policji
nie udało się ustalić kim był denat, gdzie mieszkał i ile miał lat w
chwili śmierci. Nie wiadomo też
jaka była przyczyna jego zgonu.
Policjanci mieli kłopot z ustaleniem płci nieboszczyka. Dopiero
po kilku godzinach okazało
się, że jest to mężczyzna. Ciało
denata zabezpieczono do sekcji,
która ma wyjaśnić wszystkie
wątpliwości oraz wykluczyć, lub
nie, udział osób trzecich.

Groźnie na zakręcie

Do kolizji drogowej dwóch
aut osobowych doszło w sobotę
na ulicy Legnickiej w pobliżu
ośrodka Juwenturu. Kierowca
BMW jechał za szybko i kiedy
wchodził w zakręt, zahaczył jadące z przeciwka renault lagunę.
W wyniku kolizji nic się nikomu
nie stało. Sprawca dostał mandat
za niedostosowanie prędkości do
warunków jazdy i spowodowanie zagrożenia dla ruchu.
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Darz bór jeleniami!
Dzień świętego Huberta, patrona myśliwych, leśników,
jeźdźców i sportowców, przypadający na 3 listopada, był w
tym roku w Jeleniej Górze obchodzony bardzo uroczyście.
W piątek wieczorem, przed Sanktuarium Podwyższenia
Krzyża Świętego zebrały się poczty sztandarowe i przedstawiciele 20 kół łowieckich okręgu jeleniogórskiego,
legnickiego i wrocławskiego.
Rogi” nadały tej Eucharystii szczególny wymiar, a kościół zapełniony
był prawie do ostatniego miejsca.

czyście wymaszerowały poczty
sztandarowe, a przed kościołem
odbyło się pierwsze, nieformalne
spotkanie kolegów z różnych kół
myśliwskich.

40 byków na raz

Fot. Marek Komorowski

O godzinie 18 rozpoczęła się
msza święta. Wcześniej w towarzystwie księży poczty sztandarowe
przemaszerowały przed ołtarz.
Nabożeństwo koncelebrowali proboszcz parafii pod wezwaniem św.
Krzyża ks. płk prałat Andrzej Bokiej,
duszpasterz diecezjalny myśliwych
i leśników ks. Bogusław Sawaryn
oraz opiekun myśliwych z okręgu
jeleniogórskiego, proboszcz parafii
w Starej Kamienicy ks. Jan Nicko.

Podczas kazania wygłoszonego
przez księdza Sawaryna, myśliwi
usłyszeli wiele ciepłych słów o
swojej misji, która przede wszystkim
polega na ochronie przyrody, a nie
jak sądzi wielu, na organizowaniu
polowań.
– Roztropnie gospodarujcie tym,
co Bóg powierzył ludziom, wielkie
bogactwo natury – mówił duszpasterz myśliwych.
Po nabożeństwie równie uro-

Łowiecka misja

Uroczysta oprawa, poczty sztandarowe, dary wręczone kapłanom
w trakcie mszy oraz koncert zespołu
muzyki myśliwskiej „Durlakowe

Poczty sztandarowe łowczych
wchodzą do kościoła

Drugą część obchodów zorganizowano w siedzibie koła myśliwskiego „Darz Bór” w Chromcu. Tam
prezes okręgowej rady łowieckiej
Ludwik Hryciew wręczał odznaczenia i medale, w tym najcenniejsze
tzw. złomy. Uczestniczący w święcie
prezydent Jeleniej Góry, Marek Obrębalski wręczył dwóm myśliwym
srebrne monety o nominale 40
jeleni płatniczych każda.
– Jeszcze żaden z panów nie
upolował na raz czterdziestu jeleni,
te monety, wybite z okazji 900lecia Jeleniej Góry, to właśnie takie
trofeum – powiedział prezydent i
zakończył przemówienie zawołaniem - Darz Bór!

Spotkania z okazji Hubertusa
organizują też samodzielnie poszczególne koła, ale to wspólne, z
przemarszem, muzyką i uroczystą
mszą, to doskonały sposób, żeby
pokazać inną twarz myślistwa tym
którzy na co dzień myśliwych nie
spotykają.

Mar

Rozmowa z prezesem okręgowej rady łowieckiej i członkiem naczelnej rady łowieckiej, Ludwikiem Hryciewem.

Przemawia Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry

Przemoc w rodzinie i szkołach. Nad wzbudzającym
emocje tematem przez
dwa dni dyskutowali w
hotelu Jan w Wojcieszycach uczestnicy 16. polsko-czesko-niemieckiej
konferencji roboczej.

Fot. Mar

Pomysł wymiany doświadczeń
dotyczących ochrony praw dziecka
zrodził się między Czechami i Niemcami. Polska dołączyła do projektu
po kilku latach. Organizatorem
spotkań po polskiej stronie jest

też dogadujemy się z ekologami,
którzy zaczynają widzieć ogrom
naszej włożonej w ochronę lasu
i jego mieszkańców. Teraz na
przykład chronimy nieliczne stanowiska głuszców, które prawie
doszczętnie wyginęły w Sudetach
z powodu zniszczenia większości
lasów. Teraz nieliczne egzemplarze żyją w okolicach Świeradowa
Zdroju. Gdyby nie nasza troska,
ostatnie sztuki padłyby łupem
kłusowników i lisów.
– Uroczyste obchody zorganizowaliście z jakiegoś specjalnego powodu?
– Tak, obchodzimy w tym roku
85 rocznicę powstania Polskiego
Związku Łowieckiego. W latach
poprzednich spotykaliśmy się
w parafii księdza Jana Nicko w
Starej Kamienicy, w tym roku po-

Mroczny obraz rzeczywistości
Ogólnopolski Komitet Ochrony
Praw Dziecka.
– W Polsce spotykamy się po
raz drugi – wyjaśnia organizator
spotkania, Józef Pawłowski, przewodniczący Terenowego Komitetu
OPD w Jeleniej Górze. – Co roku
spotkanie odbywa się w innych
kraju.
Z wystąpienia Józefa Pawłowskiego wynurzył się dość ponury obraz
polskiej rodziny i szkoły. Mówił, że
wielkim problemem jest przemoc w
rodzinie. Co roku rejestruje się trzy
tysiące dzieci pobitych z uszczerbkiem na zdrowiu. Nie lepiej jest w
szkole, która jest miejscem wojen i
przemocy rówieśniczej.
– Kiedyś dyrektorzy bagatelizowali problem narkomanii w szkołach i wzięli się za nią gdy było już za
późno. Teraz podobny mechanizm
widać w przypadku przemocy, zamiast walczyć, zamiata się problem

pod dywan – wyjaśniał prelegent.
Mirosława Kątna mówiła o tym,
że dziecko nie poskarży się na
rodziców z którymi bywa w związku emocjonalnym i dlatego tak
ważna jest obserwacja nauczycieli
i opiekunów. Wielkim problemem
jest wciąganie dzieci w konflikty
między rodzicami. Nazywa się to
przemocą okołorozwodową. Rodzice przyciągają dziecko do siebie,
dyskredytując byłego partnera.
O problemach z przemocą wobec
dzieci ze strony najbliższych na
terenie Niemiec mówił dr Haine
Zschache. Niemcy mają z tym wielki problem, szczególnie na wschodzie, gdzie bezrobotni rodzice często
odbijają swoje niepowodzenia na
najmłodszych.
O przemocy w rodzinie i rówieśniczej w Czechach opowiedziała
Andrea Hackova.

(Mar)

Chronić dzieci bez granic
Rozmawiano też o realizowanych już programach, które są owocem wcześniejszych
konferencji. Program: Mocni Rodzice - Mocne Dzieci w Czechach i projekt wspierania
rodzin Kompas w Saksonii. Dyskutowano również o nowym projekcie ochrony dziecka
„Bez granic”, realizowany przez Związek Miejski Zittau, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Przemawia
Petra Verhees z Niemiec. w Bogatyni i Komitet Ochrony Praw Dziecka w Dolni Podluzi.

stanowiliśmy pokazać się szerzej
i stąd uroczysta msza w kościele
garnizonowym. To jest też okazja
do szerszej prezentacji naszego
dorobku.
– Jaką rolę pełni Polski
Związek Łowiecki w środowisku myśliwych?
– Myśliwy musi być członkiem
PZŁ i należeć do koła łowieckiego.
Uzyskanie pełnych praw trwa
kilka lat i jest to okres, kiedy
każdy kandydat jest uważnie
obserwowany i sprawdzamy jego
predyspozycje. Dopiero po przejściu dwuletniego okresu próbnego i zdaniu egzaminu może iść
z bronią do lasu. Myśliwy może
być też tzw. niezrzeszony, przy
okręgowym zarządzie. Tak jest
i w Jeleniej Górze, gdzie należy
kilkunastu myśliwych niezrze-

Echa publikacji

Z a r z ą d Nie r uc homo ś c i
„Wspól ny Dom” Sp. z o.o.
w Piechow ica ch nadesła ł
w y ja śnienie w z wią zku z
naszą publikacją sprzed tygodnia: „Żyją w strachu przed
zimą”.
Nie jest prawdą, że lokator najbardziej spalonego
lokalu po pożarze domu „nie
miał się gdzie podziać”, gdyż
gmina zaproponowała mu
możliwość noclegu na czas
remont u w ośrodku „Sło neczko” w Piechowicach lub
– do wyboru – w schronisku
i m. Brat a A lber t a w Jele niej Górze, biorąc na siebie
koszty mogące z tego faktu
wynikać.
Mieszkańcy domu nie muszą obawiać się, że „przez
zimę będą mieszkać na
placu budow y”, ponieważ
odbudowa d a chu zost a ł a
już rozpoczęta i powinna
zakończyć się do 30 listopada
br. Opóźnienie w rozpoczęciu
odbudow y w y n i k ło z ko nieczności oczekiwania na
firmę dekarską. Do tego czasu dach budynku pozostawał
zabezpieczony plandeką.

szonych z różnych powodów w
kołach łowieckich.
– Czy myśliwym może być
tylko ktoś bogaty?
– Absolutnie nie. W moim rodzimym kole, na 40 członków
bogaci to może kilka osób. Reszta
to ludzie o średnich dochodach.
Jednak na to, żeby aktywnie działać, trzeba przeznaczać pewne
środki z prywatnego budżetu.
Nasza działalność jest absolutnie
społeczna. Najpoważniejszy wydatek to kupno broni, ale jest tańsza
niż kiedyś. Oczywiście, jest broń
tania, na przykład dubeltówka za
niespełna tysiąc złotych, ale są i
dużo droższe egzemplarze.
– Mówił pan o działalności
edukacyjnej, na czym ona
polega?

– Głównie na edukacji dzieci
i młodzieży. Współpracujemy ze
szkołami, spotykamy się z dziećmi,
wspólnie dokarmiamy zwierzęta,
podczas wypraw do lasu zbieramy
wnyki. Muszę powiedzieć, że nikt
nie jest tak skuteczny w znajdowaniu tych śmiertelnych pułapek,
tak jak dzieci. Dzięki wieloletniej
akcji edukacyjnej udaje nam się
coraz bardziej eliminować problem wałęsających się po lesie
psów. Najmłodsi przekonują domowników, żeby nie wypuszczać
czworonogów luzem, bo wiedzą
jakim są zagrożeniem dla leśnych
zwierząt. Pokazujemy też dzieciom
jak działa nasz związek, co robimy,
żeby chronić zwierzęta i rośliny
naszych lasów.
– Dziękuję za rozmowę

Dobra rada: omijaj Łomnicę!
Roboty drogowe w podjeleniogórskiej miejscowości
związane są z przyłączeniem wszystkich domów do
sieci kanalizacyjnej potrwają aż do października 2009
roku.
Przez Łomnicę codziennie
przejeżdża mnóstwo samochodów. Większość z nich jedzie drogą powiatową, na której trwają
wspomniane roboty. Kierowcy
muszą uzbroić się w cierpliwość:
choć zainstalowano sygnalizację
świetlną, ruch jest utrudniony. W
tej chwili lepszym rozwiązaniem
dla osób jadących w stronę Jeleniej Góry jest ominięcie Łomnicy
przez Mysłakowice.

– Od tego poniedziałku będziemy wylewać asfalt na drodze powiatowej i niektórych
gminnych, żeby z początkiem
kalendarzowej zimy kierowcy
jeździli bez przeszkód. Liczymy
też na to, że wiosną prace pójdą
znacznie sprawniej i być może
jeszcze przed jesienią uda się
nam je zakończyć - mówi Maciej
Skrzat, kierownik budowy.

Ania
Fot. Ania

Myślistwo jako główne zadanie
ma w statucie zapisane ochronę
przyrody. Zajmujemy się hodowlą, ochroną, edukacją, a odstrzał
zwierząt służy głównie regulacji
pogłowia i usuwaniu sztuk chorych oraz zbyt słabych. Coraz lepiej
Fot. Marek Komorowski

– Kim jest współczesny myśliwy? Czy myśliwy to człowiek,
który zajmuje się głównie strzelaniem do zwierząt?
Ludwik Hryciew – Absolutnie
nie. To fałszywa opinia nieustannie
krążąca wśród społeczeństwa.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
Państwo Kocubowie z Bukowca od czterech miesięcy są
pozbawieni wody. Powód? Zdaniem właścicieli cieczy
pozbawił ich wykop pod kanalizację. Przedstawiciele
Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji uważają, że woda zanikła w studni z powodu suszy.
– W maju na teren naszej
działki weszła ekipa budowlana, która kładła w ziemi kanalizację – opowiada Władysław
Kocuba. – Zagwarantowano
nam, że posesja zostanie oddana w takim stanie, jaki była
przed rozpoczęciem wykopów.
Niestety zaraz po ich przeprowadzeniu wody w studni zaczęło
stopniowo ubywać, a pod koniec
czerwca całkowicie zniknęła,
zarówno ze studni, jak i stawu
przy domu. Przed takim proble-

mem stanęliśmy pierwszy raz,
bo nigdy nie mieliśmy kłopotów
z wodą. Niedawno wybudowano
nam nową studnię, ale jest ona
kompletnie niezabezpieczona
i nie podłączona do kranów w
domu, co nadal skazuje nas na
noszenie jej w wiadrach
Do końca września rodzina
zaopatry wała się w wodę na
własną rękę. Później dowozili
ją pracownicy KSWiK w Mysłakowicach. Zarząd twierdzi, że
woda zanikła w wyniku suszy.

– W tej sprawie zrobiliśmy
wszystko, żeby pomóc Państwu
Kocubom. Zasięgnęliśmy opinii
fachowców którzy po dokonaniu analiz projektu oraz lustracji terenu budowy stwierdzili, że
realizacja inwestycji nie miała
wpływu na brak wody w studni.
Przez brak deszczu i bezśnieżne zimy nastąpiło obniżenie
poziomu wód gruntow ych w
naszym regionie.
– Poza t ym studnia państ wa Kocubów granicz yła z
niezbyt szczelnym szambem
sąsiadów, w związku z czym
znajdująca się w niej woda z
pewnością nie była zdatna do
picia – mówi Mariola Jakubów,
kierownik jednostki realizacji

Na własną rękę
W październiku KSWiK wybudował Kocubom nową, ponad pięciometrowej głębokości studnię, ale nie jest ona podłączona do
wodociągu, jakim pobierano wodę ze starej studni. Z tym muszą sobie poradzić sami odbiorcy, bo KSWiK więcej już nic nie
zrobi. Żeby przeprowadzić jakiekolwiek prace, poszkodowani musieliby udowodnić, że woda w ich studni zniknęła z powodu
przeprowadzonych robót budowlanych, nie jest to jednak proste i w dodatku kosztowne, bo wymagałoby opinii biegłych w tej
dziedzinie. Może się więc okazać, że problem zostanie rozwiązany dopiero w 2015 roku, kiedy Bukowiec zostanie przyłączony
do sieci wodociągowej.

Dla dobra miasta przy kuflu

Czechami i pomogła w organizowaniu wspólnych imprez,
nie tylko biesiadnych, ale też
sportowych.
Zlot rozpoczął się odśpiewaniem hymnu, po czym odbyły się
wybory (tajne i demokratyczne)
prezesa. Mimo braku agitacji, prezes został wybrany jednomyślnie.
Nie jest łatwo piastować taką funkcję, Jan Nadolski tuż po wyborach
osobiście zabawiał kolegów grając
na gitarze i śpiewając. Nowy prezes planuje, że raz w miesiącu w
miejscu klubowych spotkań, barze
Smakosz, będzie się odbywała
impreza poetycko-kabaretowa.

(Mar)

Browar sponsorem sportu

W klubie nigdy nie brakowało nauczycieli wychowania fizycznego:
Adam Bierowski, Stanisław Sołtys,
Marek Pietraszek uczyli w kowarskich
szkołach. Organizowali też imprezy
sportowe, którym patronował Klub
Piwosza PSP Ameryka. Wjazd Kolarski
na przełęcz Okraj gromadzi na starcie
nawet zawodników z zawodowych
teamów, w Biegu Piwosza startowali
znani średniodystansowcy.
Piwosze organizowali turniej piłkarski
Copa Ameryka i wystawiali drużynę
na czeskie, amatorskie turnieje piłki
nożnej. Od niedawna rozgrywany jest
puchar Kowar w kręglach, zawody
odbywają są za granicą w Trutnovie,
nagrody sponsoruje – jakże mogłoby
być inaczej, miejscowy browar.
Choć od polityki piwosze się odcinają,
dwa lata temu, w drugiej rundzie wyborów na burmistrza spotkali się dwaj
kandydaci i jednocześnie członkowie
klubu piwosza: Adam Bierowski i Mirosław Górecki.
Choć rywalizacja była
bezpardonowa, dziś
obaj panowie wspólnie
organizują Wjazd
na Okraj i inne
imprezy.

Miroslaw Górecki Adam Bierowski i nowy prezes Jan Nadolski.

– Jaka secesja, kto opowiada takie głupoty? – tak zareagował na pytanie dlaczego koło PO w Jeleniej Górze
się rozpada, Jerzy Pokój. – Nie ma żadnego podziału, w
takim mieście jak Jelenia Góra jest miejsce dla pięciu kół
partyjnych. Tymczasem do dzisiaj funkcjonuje jedno.
Jest to jednocześnie koło PO powiatu grodzkiego. Jego szefem jest
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Do końca listopada mają
powstać dwa
kolejne koła
PO. Jedno
będzie działać na terenie
Cieplic, a jego
członkiem bę-

dzie między innymi poseł na Sejm
Marcin Zawiła. Drugie obejmie
Sobieszów i Jagniątków.
– Powołanie nowych kół ma
znaczenie praktyczne – wyjaśnia
przewodniczący sejmiku J. Pokój.
– W przyszłym roku odbędą się
wybory do władz Platformy i im
więcej kół tym więcej przedstawicieli będzie reprezentowało nasz
region podczas wyłaniania delegatów na zjazd. Drugi powód jest taki,

W tej studni woda nie dudni

Anna Pisulska

– Teraz sami musimy się przekopać do domu z tej studni
– pokazuje Jadwiga Kocuba.

KRÓTKO Z MIASTA

Po raz trzydziesty w pierwszą sobotę listopada spotkali
się miłośnicy złotego napitku. Towarzystwo Piwosz
Smakosz Prykosz, który jest najdłużej działającą organizacją w Kowarach, chce być aktywnym w mieście. Jan
Nadolski, nowo wybrany prezes, ma ambitne plany na
najbliższy rok.
Klub powstał w latach, gdy tradycyjnym napojem towarzyskim
goszczącym na polskich stołach
była wysokoprocentowa wódka,
piwo traktowane było jak o napój
pośledni, niegodny podniebienia
większości rodaków. Nie będzie
przesady w stwierdzeniu, że kowarscy piwosze byli pionierami
w zmianie polskiej obyczajności
biesiadnej.
Wybierając piwo, zbliżyli się do
zachodnioeuropejskiej kultury
spożywania trunków. Miłość do
chmielowego napoju zbliżyła
kowarzan z mieszkającymi po
drugiej stronie Karkonoszy

projektu. – Na naszym terenie
wiele gospodarstw korzysta z
wody powierzchniowej, wobec
czego planowana jest inwestycja wodociągowania kolejnych
miejscowości, w tym Bukowca.
Wszystko po to aby zapewnić
mieszkańcom wodę o właściw ych parametrach, gdyż ta
pobierana z prz ydomow ych
studni bywa, jak tutaj, nienajlepszej jakości.

Kiedy rano jadą
osiemnastką

Autobus linii numer 18
z Zachełmia od piątku, 14
listopada, nie zakończy biegu przy Aptece pod Koroną,
tylko dojedzie do pętli przy
ulicy Staszica przez centrum
uzdrowiska Cieplice.– Zmiana dotyczy kursu o godz. 7. 05
– zapowiada Miejski Zakład
Komunikacyjny. – Autobus
od przystanku „Osiedle XXLecia” zostanie sk ierowany ulicami: Cervi, Cieplicka
i Pułaskiego do pętli przy
ul. Staszica – podał Leszek
Chmielewski z MZK.

Wyskoczyła z okna

Do niebezpiecznego incydentu doszło wczoraj przy
ulicy Książęcej w Cieplicach.
Podczas awantury domowej z
okna jednej z kamienic w tym
rejonie uzdrowiskowej dzielnicy miasta wyskoczyła jedna
z lokatorek. Poszkodowaną
pogotowie ratunkowe zabrało
do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nasze warsztaty
najlepsze

Letnie warsztaty teatralne,
które Scena Dramatyczna i
Animacji Teatru Jeleniogórskiego przeprowadziła latem,
uznano za najlepiej prze prowadzone w całej Polsce.
Jest spora szansa, że młodzi
ludzie w przyszłym roku powtórnie zasmakują przygody
z teatrem.

że po zeszłorocznych wyborach
wstrzymaliśmy nabór do partii,
żeby uchronić się przed napływem
koniunkturalistów, którzy „pływają” od jednej zwycięskiej partii do
kolejnej, która wygrała wybory.
Teraz zgłaszają się ludzie, którzy
chcą pracować, a nie przychodzą
po stanowiska.

Bus darem serca

Pojazd marki Mercedes przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych trafił w sobotę do Domu
Pomocy Społecznej w Miłkowie. Pieniądze, około
120 tysięcy złotych, zebrały kluby rotariańskie z Jeleniej Góry, Niemiec i USA. Starostwo jeleniogórskie,
które zarządza DPS-em dołożyło do kupna pojazdu
około 17 tysięcy złotych w związku z gwałtownym
spadkiem wartości naszej waluty w momencie, gdy
kupowano auto.
– Nasz klub co roku stara
się pomagać potrzebującym
– wyjaśniał pierwszy prezydent Rotary Club w Jeleniej
Górze, Zbigniew Ładziński.
– Gdy dowiedzieliśmy się, że w
tym domu pomocy społecznej
praktycznie nie mają czym
wozić podopiecznych, bo samochód którym dysponowali,
rozs y puje się, og łosi l i śmy
zbiórkę pieniędzy.
Jelen iogórsc y rot a ria n ie
zwrócili się o pomoc do klubu w Key West Sun rise na
Florydzie i w Celle niedaleko
Dor t mundu w Niemczech.
Członkowie tych klubów oraz
dystryktu południowa Flory-

da, zebrali ponad 50 tysięcy
dolarów.
Poświęcony przez miejscowego księdza samochód, od
razu posłużył do przejażdżki
kilku podopiecznym. – Na co
dzień będzie woził naszych
pensjonariuszy do szpitala i
przychodni na badania, do
rehabilitacji czy na zawody
sp or t owe – w y ja śn i a ł d yrektor placówk i, Leonard
Jaskółowski. – Jestem bardzo
wdzięczny Rotary Club Jelenia
Góra, że tak bardzo się starał
i zgromadził środki na zakup
pojazdu, który posłuży nam
przez wiele lat.

(Mar)

Piąte koło dla Platformy
– W przyszłości chciałbym ,
żeby powstało jeszcze nasze koło
na największym jeleniogórskim
osiedlu, na Zabobrzu. Tam są inne
problemy niż w centrum czy Cieplicach i nasi aktywiscie mieliby
co robić – wyjaśnia Jerzy Pokój.

– Jeśli będzie taka potrzeba może
powstać jeszcze jedno, piąte koło w
mieście, ale tylko wtedy, gdy będzie
miało to sens i uzasadnienie.

(Mar)

Przyrost struktur
Nowe koła maja powstać również w powiecie ziemskim jeleniogórskim, gdzie istniały w Karpaczu, Kowarach, Piechowicach i
Szklarskiej Porębie. Istnieje też koło tzw. środowiskowe do którego należą członkowie PO z miejscowości w których kół jeszcze
nie ma. Szefem tego koła jest zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
Nowe koła mają powstać w Podgórzynie, Starej Kamienicy, Jeżowie Sudeckim, Mysłakowicach i Janowicach Wielkich. Wszystkie
muszą być powołana do końca listopada, w przeciwnym wypadku, jak zdecydowały władze PO, nowe koła będzie można powołać
dopiero w przyszłym roku. Najpewniej po wyborach do władz partii.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI

Ukraińskie smaki na zakąskę przed Euro
– dofinansowanie w SITA !
Jeszcze tylko przez kilka dni,
w ramach akcji „Bliżej Europy, za
jedyne 429 zł, każdy kto ukończył
15 rok życia może zapisać się na
kurs językowy Metodą SITA.
Akcja obejmuje swoim zasięgiem około 300 miast i gmin
w całej Polsce i daje możliwość
poznania lub doskonalenia znajomości języka angielskiego i
niemieckiego. Patronat Miasta
Jeleniej Góry oraz dofinansowanie ze strony sponsorów daje
możliwość obniżenia kosztów
ponoszonych przez uczestników
kursu z kwoty 1190 zł – 1600 zł
do 429 zł. Dodatkowo w powyższej kwocie słuchacz otrzymuje
komplet 6 płyt CD i podręcznik o
wartości 229 zł.
Odbywające się w małych 8-10
osobowych grupach zajęcia, będą
prowadzone przez doświadczonych lektorów przez 11-12 tygodni
w godzinach popołudniowych.
Jeden poziom nauki języka
obcego metodą SITA można po-

równać do siedmiomiesięcznego
kursu metodą klasyczną.
System SITA jest nowoczesną,
kompletną metodą nauki, opierającą się na naturalnych możliwościach ludzkiego umysłu znajdującego się w stanie głębokiego
relaksu. Badania niemieckich
i polskich naukowców potwierdzają, iż poznawania materiału
w takim stanie umożliwia zapamiętanie nawet 80% treści już
przy jednokrotnym zapoznaniu
się z nim.
Kurs rozpoczyna się już w
listopadzie 2008 r.. Warunkiem
uczestnictwa jest przesłanie pod
adres e-mail k.leszak@sita.pl
formularza zgłoszeniowego, który
można pobrać ze strony internetowej www.blizejeuropy.pl.
Ilość miejsc ograniczona!
Dodatkowe informacje na
stronie w w w.blizejeuropy.pl
lub pod numerami 0-509-416-216
lub 075/64-33-801.

KONKURS

od 22.10.2008 do 14.11.2008
SITA

Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 50 albumów/komiksów
językowych.
1.Określenie SITA oznacza:
a)markę najnowszego auta
b)nowoczesny system nauczania języków obcych
c)krem molekularny
2. W trakcie zajęć metodą SITA uczestnik kursu zakłada:
a)skórzane rękawiczki
b)gumowce
c)okulary ułatwiające relaksację

Samorządowcy, dyrektorzy różnych instytucji i inni zaproszeni goście mieli dziś okazję skosztować smakołyków kuchni naszych wschodnich
sąsiadów. – Na apetyt – po kieliszku
wódki z ogóreczkiem na zakąskę. A
potem – wielka uczta.
Prezydent Marek Obrębalski zachwycał się gołąbkami, Zygmunt
Korzeniewski, szef DODN, wolał
pierożki okraszone boczkiem. Był
przewodniczący rady miasta Hubert
Papaj, radny powiatowy Grzegorz
Rybarczyk (w garniturze!), dziennikarze, przedstawiciele duchowieństwa oraz artyści, którzy muzyką
umilali konsumpcję. Potrawy kuchni
ukraińskiej przez najbliższe dni
będą dostępne w menu hotelowych
restauracji.
Mistrzowie kuchni hotelu Mercure postarali się zadowolić gusty jeleniogórzan. Wielu starszych
mieszkańców pochodzi z ziem, gdzie
kuchnia ukraińska była na porządku
dziennym. Wiele z potraw o właśnie
takich korzeniach uchowało się w
codziennych jadłospisach mieszkańców miasta.
– Podstawą kuchni ukraińskiej
są mąka i kasza. Z tych produktów
przyrządza się najwięcej potraw. W

Fot. Konrad Przezdzięk

Kurs językowy za 429 zł

– Jesteśmy już przygotowani do mistrzostw Europy w
piłce nożnej, przynajmniej
z kulinarnego punktu widzenia – mówił Zdzisław
Ziomek, szef hotelu Mercure podczas piątkowego
bankietu inaugurującego
Dni Kuchni Ukraińskiej.
A słowom towarzyszył zapach barana po krymsku
pieczonego na kawałkach
brzozowego drewna.

Dariusz Wybrański serwuje baraninę po krymsku
dalszej kolejności są ryby i mięsa w
rozmaitej postaci – usłyszeliśmy. W
Mercure można było skosztować
niemal całej gamy potraw rodem
znad Dniepru. Były gołąbki w kilku
rodzajach, w tym z kaszą, pierożki
z boczkiem, bliny z kawiorem i ze
śmietaną. Smażone i gotowane ryby
oraz rozmaite przekąski. Wszystkiego
wymienić nie sposób. Na deser podano baby oraz tort w kształcie boiska
piłkarskiego.
Dariusz Wybiórski, szef kuchni hotelu Mercure, pochwalił się
najbardziej imponującą potrawą:
baranem po krymsku pieczonym na
kawałkach brzeziny. Zapach pieczystego wabił nozdrza oczekujących na
wielką ucztę. I gdy tylko dano sygnał
do rozpoczęcia, przed tacą z baraniną
ustawiła się kolejka chętnych. Nie brakowało ich również do innych stołów,
które uginały się pod jadłem.

(tejo)

Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 07.11.2008 na
adres konkurs@jelonka.com.

Fot. Konrad Przezdzięk

Smakołyki dla sportowców?
Nie jest wykluczone, że hotelowa kuchnia będzie przyrządzała posiłki dla jednej z
drużyn Euro 2012, która – być może – w Jeleniej Górze będzie miała bazę treningową.
Mercure już teraz jest remontowany: części placówki po modernizacji do trzech
przybędzie jedna gwiazdka.

Dziecięcy Teatrzyk Jelonka
Górskiego, który latem poznała
cała Jelenia Góra za sprawą
przedstawienia „Z legend naszego miasta” był wprawdzie
tworem okazjonalnym, ale…
zasiane ziarno teraz kwitnie.
W Teatrze Zdrojowym trwają
warsztaty prowadzone przez
aktorki Sceny Animacji. Ich

efektem będzie premiera Jasełek przed świętami Bożego
Narodzenia. A młodzi aktorzy
już ćwiczą kolędy.
Warsztaty to skutek realizacji projektu, o który Scena
A nimacji zabiega od ponad
roku. Środki przyznał prezydent Jeleniej Góry. – Wystarczy
nam na trzymiesięczne zajęcia.

Postanowiliśmy więc
zrea l i zowa ć coś na
czasie, co można pokazać publiczności,
kiedy warsztaty będą
się już kończyć. Akurat przypada Boże Narodzenie, więc będą to
Jasełka – mówi Lidia
Lisowicz, a ktorka i
animatorka, która z
Bogną von Voedkte
prz ygot ow ują m ło dych aktorów.
Ponad 90 procent
zespołu to dziewczęta
i chłopcy, którzy mają
już za sobą powa ż ne teatralne doświadczenie.
Latem przez kilkanaście dni
pr z ygot ow y wa l i sz t u kę „ Z
legend naszego miasta”, którą
opr a c owa ł B ogd a n Na u k a .
Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez widzów, a młodzi aktorzy zagrali
nawet na dużej scenie Teatru

Teatr bywa pożytecznie zaraźliwy

Norwida przed uroczystą
sesją rady miasta.
Te r a z t o d o ś w i a d czenie procentuje, a młodzi
jeleniogórzanie zarazili się
teatrem. – Kiedy ogłosiliśmy
przeprowadzenie warsztatów,
chętnych było znacznie więcej
niż miejsc – wspomina Lidia
Lisowicz. Organizatorzy i tak
przyjęli kilkoro dzieci więcej
niż zakładano pierwotnie, ale
kilkunastu osobom trzeba było
odmówić.
Dzieci bardzo chętnie przychodzą na próby. Wykonują
typowe ćwiczenia aktorskie:
oddechowe, na dykcję i sprawnościowe. I grają. Jak przed
prawdziwym spektaklem budowane są sceny, dopracowywane poszczególne epizody. Będą
kostiumy, muz yka – k rótko
– prawdziwy teatr w bożonarodzeniow ych klimatach. O
dacie premiery poinformujemy
później.

A ktork i Sceny
Animacji podkreślają, że zainteresowanie teatrem wśród
młodych mieszkańców miasta jest
ogromne, ale niestety, nie da się wszystkich zadowolić. Byłoby może inaczej,
gdyby pozostali aktorzy pisali programy
edukacyjne i wnioski
o wspa rcie do róż nych instytucji.

Konrad
Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 listopada 2008 r.

INFORMATOR

Dziecięca etiuda rewolucyjna
Najmłodsi artyści zaprezentują swoje zdolności w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze podczas IV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Dla Dzieci. Warto
dać z siebie wszystko, bo główna nagroda to 8 tysięcy
złotych. Zmagania laureatów będziemy mogli obserwować
od 14 do 20 listopada.
Konkurs zainicjował w 1999
roku Andrzej Chorosiński, wówczas
dyrektor artystyczny Filharmonii Dolnośląskiej. Organizatorem
jest Filharmonia Dolnośląska przy
współpracy z Akademią Muzyczną
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I
i II st. im. Stanisława Moniuszki w

Jeleniej Górze. Partnerem festiwalu
jest Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina w Warszawie. Jury składa
się z najwybitniejszych pedagogów
klas fortepianu Wyższych Uczelni
Artystycznych Kraju, a przewodniczącym od I edycji konkursu jest
profesor Kazimierz Gierżod - Główną
ideą Konkursu, odróżniającą go od
podobnych imprez organizowanych
w całym kraju jest wykonywanie
utworów trzeciego etapu z towarzyszeniem profesjonalnej Orkiestry.
Ten fakt stawia rangę i trudność
konkursu na bardzo wysokim poziomie- wykonawcami są przecież
dzieci poniżej 15 roku życia – jest to
dla większości z nich pierwszy kontakt z Orkiestrą – czytamy na stronie
internetowej konkursu.

Gra jest warta świeczki

Festiwal będzie przeprowadzany
w dwóch kategoriach wiekowych:
do 12 i do 15 roku życia. Jest to
jedna z niewielu okazji popisania
się swoim talentem, która z pew-

nością w jakimś stopniu wpłynie
na ich przyszłą karierę muzyczną.
W obu kategoriach wiekowych
przyznawane są nagrody pieniężne,
które ufundowali: Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Jelenia Góra oraz Rektor
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie.

Warto wysłuchać

Konkurs ma charakter międzynarodowy od jego III edycji. Odbywa się
co roku z udziałem laureata pierwszego miejsca kategorii B (do 15 roku
życia) poprzedniej edycji.
Spędzenie choćby jednego wieczoru przy muzyce wykonywanej
przez młodych muzyków to świetny
pomysł dla całych rodzin. Jest to
bowiem szansa nie tylko odreagowania stresów z całego dnia, ale i
uwrażliwienia dzieci na tego rodzaju
muzykę. Koncert inaguracyjny odbędzie się w najbliższy piątek (14 listopada) o 19.00, 15 listopada odbędą
się przesłuchania I etapu, natomiast
17 listopada II etapu. 18 listopada
dzieciaki będą próbowały swoich sił
przy współudziale Orkiestry Symfonicznej, co powtórzą następnego
dnia, kiedy odbędzie się III etap konkursu. Uroczystość wręczenia nagród

i koncert laureatów przewidziano na
20 listopada, godz.19.00.

Rozszerzył krąg

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Dla Dzieci stwarza również okazję do rozpowszechnienia
muzyki jednego z najwybitniejszych
polskich pianistów. W ten sposób Ci
młodzi ludzie są cząstką historii tak
bliskiej nam wszystkim. Każdy z nas
bowiem jest dumny z tego powodu,
że Fryderyk Chopin był Polakiem.
Miejmy jednak nadzieję, że wśród
tych młodych artystów znajdzie się
choćby jeden, który może nie teraz,
ale w przyszłości dorówna artyście
kunsztem muzycznym.

Kino Marysienka zaprasza

Kino LOT proponuje

Elegia – wyświetlany do czwartku ( 13 listopada) o
godzinie 16.00 i 20.00
To opowieść o namiętnym związku krytyka
teatralnego (Ben Kingsley) i pięknej studentki (Penelope Cruz). Ich głębokie uczucie przeradza się
jednak w toksyczną miłość. Film nakręcony jest
na podstawie powieści Philipa Rotha pod tytułem
„Konające zwierzę” .

Świadectwo – ostatni seans w czwartek (13 listopada),
godzina 16.00

Kobiecy metraż: Efekt pamięci; Emilka
płacze; Kilka prostych słów – godzina 18.00,
ostatni seans w czwartek (13 listopada).
Film opowiada o kobiecie, która cierpi na koszmarne sny. Okazuje się, że mają one odzwierciedlenie w
życiu drugiej, nieznanej osoby.
To nie tak jak myślisz kotku – godzina 16.00,
wyświetlany od najbliższego od 14 listopada (piątek)
do 20 listopada.
Głównym bohaterem filmu jest neurochirurg Filip

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Na patriotyczną nutę

Na wieczór poetycki z okazji Święta Niepodległości zaprasza Dom Kultury Muflon.
W ramach imprezy odbędzie
się występ dziecięcej grupy
teatralnej „Etiuda”. W uroczystości weźmiemy udział
w najbliższą środę (12 listopada) o godz. 17.

Przybliży Chiny

Muzeum Przyrodnicze organizuje w t ym t ygodniu
prelekcje Stanisława Dąbrowskiego pod tytułem „Północna
stolica – Pekin”. Możemy w
niej uczestniczyć w czwartek
(13 listopada) o godz. 19.
Wstęp wolny.

Wędrówka na raty

Miłośnicy gór mogą oddać
się przygodzie, jaką zaplanował dla nich PTTT Oddział
„Sudety Zachodnie”. Wycieczka zaplanowana jest na wtorek (11 listopada), uczestnicy
w ystartują z Jeleniej Góry,
po czym PKS – em dojadą do
Szklarskiej Poręby.

Morawski, w rolę którego wcielił Jan Rycz. Przystojny doktor chce spędzić upojny weekend z piękną
pielęgniarką Dominiką (Małgorzata Buczkowska),
ale na przeszkodzi stoi jego żona Maria ( Katarzyna
Figura).
Tajne przez poufne – godzin 18.00, pierwszy
seans w najbliższy czwartek.
Główny bohater Osbourne (Jon Malkovich) jest
agentem CIA, któremu grozi utrata pracy. Stara się jej
nie stracić, ale przytłaczają go dodatkowe, zarówno
te z żoną, jak i alkoholowe.
Kobiety – godzina 20, wyświetlany od najbliższego
piątku
Film traktuje o kobietach z wyższych sfer, które
kochają plotki, a większość dni spędzają w salonach
piękności i na pokazach mody. Największą sensacje
wśród znajomych pań wzbudzają problemy jednej
z bohaterek.

Kobiety – wyświetlany do najbliższego czwartku o
godzinie 18.00
Film traktuje o kobietach z wyższych sfer, które kochają
plotki, a większość dni spędzają w salonach piękności i na
pokazach mody. Największą sensacje wśród znajomych
pań wzbudzają problemy jednej z bohaterek.
Tajne przez poufne – do czwartku o godzinie 20.00
Gwiezdne wojny: Atak klonów – wyświetlane od
piątku ( 14 listopada) o godzinie 16.00.
Film przedstawia republikę dziesięć lat po wydarzeniach przedstawionych w „Mrocznym widmie”. Świat
pogrąża się w chaosie, a główne zagrożenie stanowi ruch
separatystyczny, w które skład wchodzą liczne układy
planetarne i wpływowe korporacje.
To nie tak jak myślisz kotku – od piątku, godzina
18.00 i 20.00.

Superkobieta na topie
Na spotkanie z Elżbietą Jabłońską pod hasłem „Nie licz
na nic” zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej
Górze. Artystka zagości w galerii 13 listopada o godz.
17.00, będzie to okazja do poznania jej twórczości i
nawiązania dyskusji.
W twórczości Elżbiety Jabłońskiej prezentowane są głównie
kobiety. Artystka ironizuje ich
rolę w społeczeństwie, próbując
w ten sposób zwrócić uwagę
na to, że współczesne kobiety
stanęły przed bardzo trudnymi
zadaniami, bowiem, żeby społeczeństwo odbierało je pozytywnie powinny być superbohaterkami i supermatkami. W ten
sposób poprzez sztukę odbiorca
jest zmuszany do refleksji nad
rolą, jaką w życiu pełnią kobiety.
Artystka obnaża rzeczywistość,

wydawnictwo: Monika/ Gusstaff Records
Królowa berlińskiej sceny elek- momentami po polsku. Jeśli chodzi o
tronicznej / tak nazywana jest na brzmienie i barwę podobnie dzieje się
całym świecie/ powraca z nowym w kolejnych kompozycjach śpiewaalbumem zatytułowanym inicjałami nych głównie po niemiecku, ale także
z jej nazwiska i imienia. Płyta „BM” czasami po angielsku m.in. w „Come
na którym znalazło się 13 utworów To Berlin”, „Reich & Beruhmt”,
jest o wiele bardziej akustyczna „Deine Geschichte”, „Fur Luise”, „Cai wykracza bardzo daleko poza mouflage”, „Hochhaus”, „Velocity”,
granice muzyki elektronicznej czy „Morbus Basedow”, „Monokultur”,
tzw. elektropopu. Album otwiera „Jakarta”, „Heine Aufgabe” oraz w
ponad 5-cio minutowa kompozycja wieńczącym cały krążek utworze
„Driving My Car” w której słychać „Hastefuchs”. Muzyka na tej płycie
trochę pochowanych kakofoni i jest nieprzewidywalna. Zamiast
pokrzywionych rytmów – warto się charakterystycznej dla niej wcześniej
wsłuchać bo wokalistka śpiewa także Vermony otrzymujemy bardzo dużo
GRAFTMANN – Graftmann + 5 Songs”
wydawnictwo: Locco/ Gusstaff Records
Ta płyta jest brakującym ogniwem
w ewolucji rodzimego songwritingu,
neofolku i alternative – country. Graftmann to jednoosobowy projekt realizujący swoje piosenki od 5 lat. Jednak
jego pierwsze oblicze odsłonięte zostało
utworem „Candidate For A Star”, które
znalazło się na składance wydanej przed
laty przez radiową Trojkę. Niespełna rok
później Graftmann przemówił w pełni
na 10-utworowym debiucie wydanym
małym nakładem przez CDR-owy
label Etery Color. Płyta była dostępna
jedynie w kilku sklepach interneto-

wych i na koncertach Graftmanna.
Krążek „Graftmann + 5 Songs” to
reedycja tego błyskotliwego debiutu
wzbogacona o 5 premierowych wcześniej niepublikowanych utworów. Całość
łączy lekkość stylu, minimalistyczne,
naturalne brzmienie gitary wzbogacone kameralnym instrumentarium
a to melancholijnym pianinem a to
dzwoneczkami. Nie bez powodu uznano Graftmanna za objawienie 2006
roku polskiej alternatywy. Jego debiut
okazał się na tyle szczęśliwy, iż płyta w
wielu miejscach była albumem miesiąca.

piosenek z fortepianem i akustycznymi instrumentami. Fortepianowe
pasaże przypominają momentami
songi Brechta i Weila, a elektryczna
gitara Svena Janetzko skręca w stronę rockowego brzmienia. Barbara
Morgenstern pisze i śpiewa jeszcze
piękniejsze piosenki ( i to także
po polsku) nie wpadając jednak w
niebezpieczna pułapkę mainstreamowego popu. Pozostaje wciąż
wierna przywiązaniu do brzmień
niełatwych, awangardowych. Mimo
tak niezwykłego głosu i urzekających
melodii album jest bardzo różnorodny, żaden z utworów nie jest podobny
do drugiego, w ten sposób artystce
udaje się przyciągnąć na stałe uwagę
Jesienny klimat utworów wciągnął
słuchaczy w swój świat – niezależnie od
tego czy słuchamy płyty w wygodnym
miejscu czy tez w samochodzie czy na 9
piętrze bloku(gdzie został zarejestrowany jeden z bonusowych utworów). To, co
uderza wśród tych 15 kawałków na płycie to przede wszystkim błyskotliwość.
Zarówno w otwierającym „Will Oldham”
jak i „Somethimes Sorrow, Sometimes
Happines”, „Penguins and Sharks”,
„Yellow Sofa”, „Red Red Cracow”, „Half
A Moon For You, Half A Moon For Me”,
„Candidate For A Star”, „Hibernate Me”,
„Faithful to the Sky”, „Where’s Your
Romeo, Gina?”, “The Rest of Your Life
Is Not the Worst You Can Get”, “Franz,

rządzoną przez stereotypy. Nawiązuje do codziennych prac,
wprowadzając do nich postacie
z komiksów: Supermana, Batmana czy Spidermana.
Współczesne kobiety faktycznie stoją przed trudnym i
niekiedy niewykonalnym zadaniem, jakim jest sprawdzenie
się w każdej roli społecznej, czyli
matki, pracownika, gospodarza
domowego i często społecznika.
Powoduje to, że wiele z nich gubi
się i nie potrafi wydźwignąć nawet z prostych problemów.

Jelonka zza kulis
Kolejny raz w Teatrze Jeleniogórskim możemy obejrzeć
inscenizację Wielkiego Teatru Legend Karkonoszy. Jest
to nie lada gratka dla miłośników regionalnej historii, którzy chcieliby poznać liczne podania i legendy.
Spektakl w reżyserii Bogdana Nauki możemy oglądać
w najbliższą środę i czwartek o godzinie 19.00 na
Scenie Animacji.
Kolejne propozycje Teatru Jeleniogórskiego Sceny Animacji
to Porwanie kaczątek w reżyserii
Bogdana Nauki, które nasze pociechy mogą śledzić 14 listopada
o godz. 10 oraz Śpiąca królewna
w reżyserii Beaty Pejcz, spektakl
obejrzymy w niedzielę o 16.00.
Scena Dramatyczna wystawia
w tym tygodniu:
Śmierć człowieka wiewiórki
w wyreżyserowany przez Natalię
Korczakowską. Sztuka traktuje o
niemieckim terroryźmie w latach
70 – tych, przedstawia głównie
legendę Ulrike Meinhof, Andreasa
Baadera i Gudrun Ensslin, bojowników, którzy napadali na banki i
podrzucali bomby. Historia ta jest
tym bardziej ciekawa, że wydarzyła się naprawdę, można ją poznać
już dzisiaj o godzinie 19.30.
14 listopada (piątek) o godz.

Nowości ze świata muzyki
BARBARA MORGENSTERN – “BM”

15

19.00 możemy wybrać się na
Klątwę na podstawie dramatu
Stanisława Wyspiańskiego w
reżyserii Łukasza Kłosa. Tragedia
przez publiczność powinna być
rozumiana nie tylko dosłownie,
jako historia nieszczęścia ukamieniowanej dziewczyny, zakazanej
miłości i grożącego kataklizmu
przyrodniczego. Należy w niej
dostrzec także aspekt bardzo prywatny, dotyczący samego twórcy i
jego otoczenia, ponieważ Klątwę
Wyspiański publikował trzy razy i
towarzyszyła mu do końca życia.
Kolejna propozycja Teatru
Jeleniogórskiego Sceny dramatycznej to sztuka Okrutne i czułe
w reżyserii Remigiusza Brzyka,
którą możemy obejrzeć w sobotę i
niedzielę o godzinie 19.00. Sztuka
opowiada o miłości, terroryźmie i
rodzicielstwie.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Grafiki
na czekoladowo

Andrzej Patlewicz
słuchacza. Utwór „Camouflage”
został nagrany i zaśpiewany razem
z ikona sceny awangardowej, Robertem Wyattem.

Propozycją Galerii Czekoladowej na środowy wieczór
(godz. 18.00) jest wernisaż
w ystaw y Macieja Lerchera
„Postacie”. Będzie to mił y
wieczór szczególnie dla osób,
które interesują się grafiką.
Samą wystawę będzie można
oglądać do 12 stycznia 2009r.
Wstęp wolny.

900-lecie na obrazach

the Strawberry Tyrrant”, “Powder and
Glue”, “Turn Off Your TV” jak i w
“Blue Hospitals” słychać z jaką łatwością artysta podchodzi do swojej sztuki
siedząc przy lampce wina i śpiewając
swoje utwory.

Osiedlow y Dom Kultury
zaprasza w tym tygodniu na
wystawę „Namaluj mi nasze
miasto”. Jest to prezentacja
prac uczniów Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych
w Jeleniej Górze. Otwarcie
odbędzie się 13 listopada o
godz.17.00

Operowo w Cieplicach

Najpiękniejsze arie orator yjne usł ysz ymy w t ym
tygodniu na Przystani Twórczej – Cieplickie Centrum
Kultury, 15 listopada (sobota)
o godz. 16.00. Swój wokalny
kunszt zaprezentuje Honorata
Lemiech i Marzena Wojak
przy akopaniamencie Marka
Fronca.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Hiszpański brzmi świetnie...”
Niemiecka grupa Marquess w październiku tego roku po
raz szósty odwiedziła Polskę. Z tej okazji wokalista grupy, Sascha Pierro, opowiedział o największym przeboju
grupy „Vayamos Companeros”, skrytykował telewizyjne
konkursy talentów i Eurowizję oraz pochwalił się znajomością języków.
Twoja rodzina pochodzi
z Włoch, ty urodziłeś się i
mieszkasz w Niemczech, a
śpiewasz po hiszpańsku...
Sascha Pierro: To się zaczęło
jeszcze w 2006 roku. Wtedy
zaczęliśmy pisać piosenki, ale
jeszcze nie jako Marquess. Zespół w tym czasie jeszcze nie
istniał, a my komponowaliśmy
piosenki dla innych artystów
czy na przykład dla programów
telewizyjnych. Wszystko zaczęło
się od piosenki „El Temperamento”, która początkowo nie była
przeznaczona dla nas. Mieliśmy
gotową piosen kę i ek sper ymentowaliśmy: „Zaśpiewajmy
ją po angielsku, a później po
niemiecku”. Zaśpiewałem ją też
po włosku i hiszpańsku. Kiedy
utwór był już gotowy, śpiewany
był w sumie w czterech językach.
A za każdym razem, gdy słyszeliśmy w tej piosence hiszpański
tekst, mówiliśmy: „Wow! To
brzmi świetnie!”. Wtedy było
słychać rytm tej piosenki i zawarte w niej emocje. Cała nasza
czwórka zadecydowała, że to
właśnie w tym języku powinniśmy śpiewać.

Jak na razie waszym największym przebojem jest utwór
„Vayamos Companeros”. Czy
było dla was niespodzianką, że
właśnie ta piosenka odniosła
tak duży sukces?
Sascha Pierro: Pamiętam, że
kiedy ukończyliśmy ten utwór,
powiedzieliśmy sobie, że to może
być hit. Piosenka ma ładną melodię
i dobry rytm. Ale byliśmy umiarkowani w swoich opiniach. Dopiero
reakcja ludzi z wytwórni płytowej
dała nam do myślenia. Byli zachwyceni „Vayamos Companeros”!
Mieli rację, bo ta piosenka stała
się przebojem w wielu krajach.
Dla nas to bardzo miłe, że nawet
po kilku latach, słysząc ten utwór
na koncertach, nasza publiczność
szaleje.
Pomówmy jeszcze o językach.
Włoski, niemiecki, hiszpański i
angielski. Znasz jeszcze jakieś
inne języki?
Sascha Pierro: Tak, łacinę. Uczyłem się tego języka w szkole, ale
oczywiście nie mówię po łacinie.
Na poważnie: po włosku mówię
bardzo dobrze, również po niemiecku bardzo dobrze. Słabiej idzie

mi z angielskim, a po hiszpańsku
głównie śpiewam. Choć ostatnio
nauczyłem komunikować się także
w tym języku. Poza tym hiszpański
jest bardzo podobny do włoskiego,
co mi ułatwia sprawę.
Pamiętasz która to już wasza
wizyta w Polsce?
Sascha Pierro: Chyba piąta albo
szósta. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest tylko jeden mały problem.
Zawsze, kiedy jesteśmy w Polsce,
mamy bardzo mało czasu dla
siebie. Występujemy, spotykamy
się z fanami, dajemy wywiady.
Tym razem udało nam się wygospodarować półtorej godziny i
mamy zamiar pospacerować po
Warszawie. To nasz któryś tam z
kolei pobyt tutaj i po raz pierwszy
mamy okazję pozwiedzać Polskę.
Podczas pobytu w Polsce
wystąpiliście w kilku telewizyjnych konkursach. Co sądzisz
o tego typu programach, jak
„Taniec z gwiazdami”, „Idol”
czy „Mam talent”?
Sascha Pierro: Mam mieszane
uczucia. Przede wszystkim konkursy taneczne to coś innego, niż
te w których rywalizują wokaliści.
W konkursach tanecznych to
normalne, że zwycięża najlepszy.
I to właściwie koniec zabawy.
Zwycięzcy pewnie wykorzystują
popularność, zakładając szkoły
tańca czy występując w telewizji.
Natomiast co do programów

typu „Idol”, które mamy również
w Niemczech, nie podoba mi się,
kiedy cztery osoby siedzą przy
jednym stoliku, są to zazwyczaj
producenci muzyczni lub ludzie
z wytwórni płytowych, i mówią
komuś: „Wygrałeś i jesteś gwiazdą”.
Nie podoba mi się to, bo przecież nie można zostać muzyczną
gwiazdą, występując w programie
telewizyjnym! Gwiazdą zostaje
się po latach ciężkiej pracy, a nie
poprzez jeden program telewizyjny. Jak później wygląda kariera
tych gwiazd? Wygrywają show,
wydają jeden singel, który trafia
czasami na szczyt listy przebojów.
Drugi singel nie radzi sobie już
tak dobrze, płyta w ogóle się nie
sprzedaje... A ludzie zajmują się

Wino na zdrowie

Francuski paradoks

Kultura kulturą, ale wino jest
przecież alkoholem, a ten co roku
prowadzi do śmierci wielu tysięcy
ludzi. Do lat 60. za plagę Francuzów, narodu, w którego tradycji
kulinarnej leży zapijanie każdego
posiłku lampką wina, uchodziła
marskość wątroby. Okazało się
jednak, że mimo diety obfitej w
cholesterol Francuzi mają bardzo
niski wskaźnik zachorowalności
na choroby układu krążenia. Na
początku myślano, że dobroczynny wpływ ma po prostu umiarkowane spożycie alkoholu. Okazało
się, że nie tylko.

Alkohol i co jeszcze?

Wino zawiera wiele mikroelementów, pierwiastków śla-

dowych, około 15 witamin, a
także kwas foliowy. Substancje
te regulują gospodarkę cukru
we krwi, wpł y wają na pracę
systemu nerwowego, gruczołów
i mięśni. Witamina B12 sprzyja
tworzeniu żelaza i czerwonych
ciałek krwi. Współdziałanie wina
i kwasu żołądkowego zapobiega
chorobom jelit. Czerwone wino
pobudza do działania trzustkę i
zapobiega powstawaniu wrzodów
żołądka, wzmacnia też ukrwienie
nerek, a więc przyspiesza wydalanie produktów przemiany
materii. Dzięki właściwościom
rozkurczowym przy nieżytach
dróg oddechowych wino działa
czasem skuteczniej niż inne medykamenty. O tym wszystkim
wiedziano od dawna. Zainspirowani „francuskim paradoksem”
badacze odkryli jednak dużo
więcej. Decydujące dla naszego
zdrowia okazały się przeciwutleniacze (antyoksydanty).

Dobry i zły cholesterol

W ostatnich latach naukowcy
doszli do wniosku, że większość
trapiących nas schorzeń związana
jest z tzw. wolnymi rodnikami,
które krążą po organizmie i atakują zdrowe błony komórkowe.
Zjawisko to określane jest mianem
oksydacji (utleniania). Zwłaszcza
choroby krążenia w dużej mierze
powodowane są przez odkładające
się w tętnicach oksydowane cząstki „złego” cholesterolu (czyli jego
lżejszej frakcji – LDL). Antyoksydanty mogą temu zapobiegać.

Jeżeli jesteśmy już przy konkursach piosenki... Nie jest ci
obca Eurowizja. Brałeś udział
w niemieckich eliminacjach
jako wokalista solowy, a później z Marquess...
Sascha Pierro: To, co dla mnie
najważniejsze, to fakt, że Eurowizja
jest konkursem dla kompozytorów.
Taki jest przynajmniej zamysł. Ale

90 % uczestników konkursu to
są wykonawcy, którzy śpiewają
piosenki skomponowane przez
innych. Kiedy po raz pierwszy
wziąłem udział w niemieckich
kwalifikacjach w 2003 roku, śpiewałem piosenkę po niemiecku
mojego autorstwa. Wiem, że nie
wygrałem, ale nie wiem, które
miejsce ostatecznie zająłem. To
samo było z Marquess w 2007 roku.
Byliśmy jedynym wykonawcą w
niemieckich eliminacjach, który
zaprezentował własny utwór. To
jest główna różnica pomiędzy
Eurowizją, a telewizyjnymi konkursami.
Dziękuję za rozmowę.

Polędwica wieprzowa z brzoskwinią,
groszkiem i orzeszkami

Często powtarzamy, że alkohol szkodzi. Są jednak narody,
których przedstawiciele każdy posiłek zapijają lampką
wina, a jednak cieszą się doskonałym zdrowiem. Co leży
u źródeł tzw. francuskiego paradoksu? Odpowiedź brzmi:
antyoksydanty.
Krzew winorośli (vitis vinifera)
to jedna z najstarszych roślin
uprawnych – znany był już ok. 3-4
tys. lat p.n.e. w Persji. Prawdziwą
karierę zapewniła mu jednak
dopiero religia chrześcijańska,
która sfermentowany sok jego
owoców ustanowiła napojem liturgicznym. Także do Polski wino
trafiło w tym charakterze, stając
się jednocześnie wyznacznikiem
prestiżu. Pospólstwo raczyło się
piwem i gorzałką. Panowie zaś pili
wino. Niestety, mimo że sprowadzeni z zagranicy mnisi próbowali
zaszczepiać w naszym klimacie
uprawę winorośli, na codzienny
użytek szlacheckich dworów
trzeba było ratować się importem
węgierskiego tokaju.

kolejną edycją konkursu i czekają
na kolejną „gwiazdę”. Bardzo mi
się to nie podoba. Natomiast lubię
w tych programach to, że ludzie
mogą pokazać swoje możliwości
wokalne. Tam jest mnóstwo utalentowanych osób. Ale dlaczego cztery
osoby mają decydować o tym, kto
jest gwiazdą? Nie rozumiem tego.

Bardzo smaczne
i efektownie prezentujące się danie. Jego przygotowanie nie jest
trudne, ale wymaga dobrej organizacji pracy.
Składniki:
- 1 puszka brzoskwiń w syropie,
- 2 polędwice wieprzowe (około 800 g),
- 1 kieliszek białego wytrawnego wina,
- 1 kieliszek wytrawnej wódki ziołowej,
- garść orzeszków piniowych,
- szczypta cynamonu,
- 1 listek laurowy,
- 4 łyżki masła,
- groszek cukrowy (spora garść),
- sól, pieprz,
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej.

Pachną i leczą

O aromacie wina decydują
substancje fenolowe – flawonoidy.
Spośród nich przeciwutleniaczami
są resweratrol i kwercetyna. Tego
pierwszego najwięcej mają wina
z rejonów wilgotnych i chłodnych (np. Bordeaux i Burgundii),
kwercetyna zaś kocha słońce.
Zawartość resweratrolu maleje w
miarę starzenia się wina, kwercetyna jest długowieczna i nie ginie
nawet podczas gotowania. Na
dodatek kwercetyna jest hydrofobowa, czyli lepiej przyswaja się ją
w winie niż np. w warzywach.
Kolejnym winnym przeciwutleniaczem są polifenole. Nie
tylko przeciwdziałają osadzaniu
się tłuszczu na ściankach arterii
krwionośnych. Wykazano, że
jeden z nich – resveratrol – hamuje

też rozwój guzów nowotworowych. Niestety, polifenole występują w skórce winogron, a tę
usuwa się we wczesnym stadium
wyrobu białego wina. Tych, którzy
nie mogą pić czerwonego wina
(np. ze względu na skłonność do
migren), pocieszyć może wiadomość, że opracowano niedawno
technikę, która pozwala zachować
w winie białym odpowiednią ilość
antyoksydantów. Po prostu przed
zdjęciem skórek z winogron inkubuje się całe owoce w alkoholu,
co zwiększa zawartość polifenoli
nawet sześciokrotnie. Dzięki temu
białe wino, nie straciwszy nic ze
swojego smaku i aromatu, ma takie właściwości antyoksydacyjne
jak wino czerwone.

Sposób przygotowania:
1) Osączamy brzoskwinie z syropu. Skrapiamy je wódką i odkładamy na bok.
Mięso kroimy na ukośne plastry i rozgniatamy dłonią na cienkie płaty.
2) Mięso obsmażamy na gorącym maśle z obu stron. Wlewamy kieliszek
wina, dodajemy cynamon i listek laurowy. Dusimy pod przykryciem
około 15 minut. Pod koniec gotowania dodajemy sól i pieprz do smaku.
Zdejmujemy mięso z patelni i odkładamy w ciepłe miejsce.
3) W niewielkim garnuszku gotujemy wodę na groszek. Wodę lekko solimy i słodzimy - na wrzącą wrzucamy groszek. Gotujemy kilka minut.
Osączamy.
4) Z sosu wyjmujemy listek laurowy. Wlewamy mąkę połączoną z trzema
łyżkami wody i mieszamy do powstania jednolitej konsystencji. Dodajemy brzoskwinie pocięte na półksiężyce i delikatnie otaczamy w sosie
przez 2-3 minuty. Po wyłożeniu ich na talerze, tak samo postępujemy
z groszkiem.
5) Na małej, gorącej patelni bez tłuszczu rumienimy garść orzeszków
piniowych.
6) Na każdy talerz kładziemy mięso, potem delikatnie układamy brzoskwinie, następnie groszek cukrowy. Polewamy resztą sosu z patelni. Danie
posypujemy orzeszkami piniowymi.
Jak podawać?
Zaraz po przygotowaniu. Jako dodatek świetnie sprawdza się ryż.
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Syn pyta ojca:
- Tato, jak funkcjonuje mózg?
- Daj mi święty spokój, mam teraz w
głowie co innego.

Na lekcji nauczycielka zadaje pytanie:
- Co to jest para wodna?
- Dwie rybki.

- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny,
to zamienię cię na inne, grzeczne
dziecko - mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama nie
będzie chciała wymienić swojego
grzecznego dziecka na mnie...

Humor zeszytów:

Jaś pyta kolegę:
- Dlaczego słoń ma pomarańczowe
oczy?
- Nie wiem.
- Żeby się dobrze kryć w jarzębinie.
- Jak to? Nie widziałem nigdy słonia
w jarzębinie!
- Widzisz, jak się dobrze schował!

* Mordy Tatarów były nie do opisania.
* Janek miał słabość do chorób i do
skrzypiec.
* Japończycy mają krótki język
* Gdyby nie Tatarzy, hejnał mariacki
byłby znacznie dłuższy.
- Jasiu, jaką częścią mowy jest
„nic”?
- Czasownikiem.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo odpowiada na pytanie „co
robi?”.

Czego nauczyła mnie mama:
* Nauczyła mnie czarnego humoru:
„Jeśli kosiarka obetnie ci stopy, to nie
przychodź z tym do mnie…”.
* Nauczyła mnie doceniać dobrze
wykonaną pracę: „Jeśli zamierzacie
się pozabijać, zróbcie to na zewnątrz przed chwilą skończyłam sprzątać!”.
Do ruszającego z przystanku autobusu biegnie mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus,
bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan się zatrzyma! Ktoś
jeszcze chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony wsiada i mówi
z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy…
Bilety do kontroli proszę!

BSiedzi facet w fotelu i ogląda na
Euro 2008 mecz Polska - Austria.
5. minuta meczu - Smolarek strzałem
w długi róg pokonuje austriackiego
bramkarza. 12 minut później Murawski główką na 2:0. W 28. minucie
po golu
Krzynówka z rzutu wolnego jest
już 3:0!
Nagle ktoś go szarpie za koszulkę i
słyszy głos:
- Kupiłeś marchewkę? Marchewkę
się pytam czy kupiłeś!!!
Wilk napadł na Czerwonego Kapturka. Zabrał mu koszyczek i szuka w
nim kiełbasy, a po chwili pyta:
- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku żadnej wędliny?
- Babcia od wczoraj jest na diecie!

HOROSKOP
BARAN
Masz całkiem spore zdolności mediacyjne, a w
tym tygodniu mogą one okazać się szczególnie
cenne. Atmosfera w niektórych związkach będzie
się bowiem wahać. Starajcie się łagodnie lądować
między górkami i dołkami. Warto zainteresować się
problemami partnera. Być może jego zły nastrój wynika z powodów, którymi nie chce cię absorbować.
Podpowiedź Wenus: Powiedz swoje drugiej połowie,
że kochasz, nawet jeśli wydaje się to oczywiste.

WAGA
Twoja patronka Wenus skryła się za horyzontem,
Mars w kwadraturze, słowem – serce może nie
nadążyć za temperamentem. Łatwo pomylić seksualną atrakcyjność z prawdziwym uczuciem. Są
między wami jakieś tarcia... Cóż, wyjście znajdzie
się na pewno, ale trzeba zdobyć się na obiektywizm.
Szczera rozmowa może coś wyjaśnić. Podpowiedź
Marsa: Nie mów w gniewie czegoś, czego mógłbyś
żałować już po chwili.

BYK
Gwiazdy gorliwie sprzyjać będą towarzyskim
planom, uczynią cię też bardziej urokliwą i sympatyczną, co doskonale wpłynie na atmosferę. Staniesz
się bardzo popularną osobą. Warto poprzeć to
dobrą prezencją, pomyśleć o jesiennej garderobie,
twarzowym uczesaniu. ON będzie zachwycony!
Zawarte już związki znowu wejdą w intensywniejsza
fazę. Podpowiedź Księżyca: Pora zakończyć waśnie
i wrócić do atmosfery pierwszych przepełnionych
romantyzmem spotkań.

SKORPION
W związkach ze stażem zanosi się na przypływ
uczuć. Cieplejszy płomień zapali się w twoim sercu.
A może przyjdzie ci do głowy, by zakończyć jakąś
niepotrzebną wojnę... Samotny? Warto wrzucić
teraz na luz i poczekać, aż życie zrobi ci jakąś miłą
niespodziankę. Nie rób żadnych założeń z góry
– nie obiecuj sobie, że będzie to wielka miłość ani
przelotny flirt. Podpowiedź Słońca: Pozwól, niech
czasem scenariusz uczuć sam się pisze.

BLIŹNIĘTA
Nie da się zaprzeczyć temu, co jest oczywiste. To
już naprawdę jesień, ale spokojnie, nie ma powodu,
by poddawać się chandrze. Co prawda temperatura
uczuć także trochę spada, ale jeśli dostrzeżesz metaforę ukrytą w opadłych liściach, zrozumiesz, że czas
nie stoi w miejscu. Sercowe wzloty i upadki wydają
się więc sprawą całkowicie naturalną. Podpowiedź
Merkurego: Uczucia, którego nie jesteś całkiem
pewien, lepiej na razie nie nazywać; niech będzie
tak, jak jest.
RAK
Ożywienie z pewnością nie ominie serca. Niebo
zsyła ci miłość, obdarzy cię też przyjaźnią i przychylnością. Odczujesz wzrost sił witalnych i przypływ
erotycznych pragnień. Będzie mnóstwo okazji, by
bywać wśród ludzi, poznać kogoś interesującego.
Związane Raki przeżyją w swoim związku okres
szczęścia, które daje poczucie prawdziwej więzi.
Podpowiedź Neptuna: Nie raz pochwycisz zachwycone spojrzenia. Czy je odwzajemnisz? Ktoś bardzo
na to liczy.
LEW
Na razie bez rewelacji, ale coraz dłuższe wieczory
stwarzają przyjemną scenerię dla spotkań, rozmów
przy lampce wina. Skorzystaj z tego. Wybierz się
gdzieś razem z partnerem, zrelaksujcie się, oddając
ulubionym zajęciom. Pamiętaj, że na szczerość i
poznawanie drugiej osoby nigdy nie jest za późno.
Możesz dzięki temu odkryć niejedną tajemnicę.
Podpowiedź Słońca: Jeśli spotkasz miłość, nie od
razu połapiesz się w sytuacji.
PANNA
Wenus pięknie rozgościła się w twoim znaku. W
stałych związkach pora na konstruktywne zmiany.
Zróbcie wreszcie to, o czym marzycie. Może wyjedziecie w podróż, kupicie coś, co upiększy wasze
otoczenie? Uwaga pary na wojennej ścieżce – pora
ogłosić rozejm albo... zacząć nowe życie. Jesteś samotną Panną? Twój apetyt na romanse będzie w tym
tygodniu ogromny. Podpowiedź Wenus: Do osoby, o
której myślisz, warto wysłać jakiś miłosny sygnał.

STRZELEC
Ten tydzień będzie nieco chaotyczny, a ty pełen
wątpliwości. Poczujesz, jakbyś miał mniejszy wpływ
na bieg zdarzeń. Zniechęcony możesz zrezygnować
z czegoś, co jeszcze niedawno nadawało życiu sens,
zakwestionujesz nawet miłość. Gwiazdy mówią,
że wkrótce życie odzyska smak i nie dosięgną cię
jesienne chłody. Długie wieczory wypełnią się wyznaniami. Podpowiedź Plutona: Jeśli radości i troski
nie bywają wielkie, świat też staje się mały.
KOZIOROŻEC
Mars obiecuje, że wkrótce nieźle zaiskrzy, a już z
pewnością nie zabraknie okazji do spotkań, zawarcia nowych znajomości lub rozruszania starego
układu, który zbytnio osiadł w codzienności. Teraz
zdobędziesz, kogo zechcesz, twój urok jest zniewalający! Podpowiedź Urana: W małżeństwie szczerość i
otwartość będą gwarancją pomyślności. Warto się na
nią zdobyć, zmienić wszystko, co było złe.
WODNIK
Nie będzie to tydzień, który zapisze się w twej
pamięci. Nie daj się uśpić codzienności, ale także
nie próbuj ożywiać jej na siłę. Jeśli wydaje ci się, że
partner nie zwraca na ciebie dostatecznej uwagi,
powstrzymaj się od kosmetycznych i fryzjerskich
eksperymentów, bo możesz wywołać szok i budżetową dziurę. Podpowiedź Merkurego: Raczej
porozmawiajcie, okaże się, że to brak naturalnego
światła i niskie temperatury spowodowały u niego
obniżenie nastroju i mniejszą ochotę na seks.
RYBY
Czarująca Wenus w partnerskim sektorze twego
horoskopu. Łatwiej odnajdziesz teraz tę subtelną
równowagę między dawaniem a braniem, która
jest podstawą każdego udanego związku. Planety
dobrze wróżą miłościom już udomowionym, bowiem uczucia staną się spokojne, pełne zmysłowego
przywiązania. Podpowiedź Neptuna: Jeśli jesteś
samotny, nadchodzący tydzień możesz oznaczyć
w kalendarzu czerwonym serduszkiem. Komuś
podobasz się nadzwyczajnie!
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Zaburzenia pamięci

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

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler
pełny zakres badań
badania płodu 3D/ 4D

Diagnostyka kardiologiczna
echokardiografia serca
próby wysiłkowe na bieżni
Holter-EKG, Holter ciśnieniowy
kontrola rozruszników serca
EKG, spirometria

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 64 52 003,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

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

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

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

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

lek. med.
Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog.

Karkonoskie Centrum Medyczne,
Poradnia Neurologiczna
REKLAMA

„Ulubiony lekarz Jelonki”
Przyłącz się do naszej zabawy i wybierz „Ulubionego lekarza Jelonki”. W tym tygodniu kolejność
nie uległa zmianie: Przemysław Baranowicz wciąż
jest na pierwszym miejscu, za nim – Kazimierz
Pichlak. Trzecie lokata należy do Małgorzaty
Markiewicz. Pierwsze głosy zostały też oddane
na Krzysztofa Tobiarza i Edytę Sawicką.
Jeśli znacie państwo medyka,
który swoją pracą, poświęceniem
i doświadczeniem zasłużył na
uznanie, teraz za pośrednictwem
naszego plebiscytu można go
wyróżnić. Przez dwa najbliższe
miesiące będzie można głosować
na swojego faworyta wpisując
jego imię i nazwisko na specjalnym kuponie, który znajdziecie
Państwo w naszym Tygodniku
Jelonka.com. Kupon można
dostarczyć do naszej redakcji

osobiście lub wysyłając go pocztą
na adres Tygodnik Jelonka.com,
ulica Marii Skłodowskiej – Curie
13/2, 58 – 500 Jelenia Góra. Od
połowy listopada uruchomimy
również możliwość głosowanie
za pomocą maili. Przez cały
okres trwania plebiscytu wyniki
głosowania i rywalizacji miedzy
poszczególnymi kandydatami,
będzie można zobaczyć w każdy
poniedziałek na naszej stronie
internetowej www.jelonka.com

w zakładce „Ulubiony lekarz
Jelonki”.
Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 15 grudnia. Głosy
można oddawać do 14 grudnia do
godziny 24.00. Trzem lekarzom,
którzy dzięki Państwa głosom
pojawią się na pierwszych miejscach, wręczymy pamiątkowe
nagrody, a wśród głosujących
rozlosujemy nagrody niespodzianki.

(Angela)
Oto wyniki ubiegłotygodniowego
głosowania:
1. Przemysław Baranowicz – 32 głosów
2. Kazimierz Pichlak – 15 głosów
3. Małgorzata Markiewicz – 14 głosów
4. Alicja Muszka – 10 głosów
5. Grażyna Sobańska – 5 głosów
6. Krzysztof Tobiarz – 2 głosy
7. Edyta Sawicka – 1 głos
Czekamy na kolejne Państwa głosy i
propozycje.

KUPON PLEBISCYTOWY
Ulubiony lekarz Jelonki to:
……………...........…...........………….....
Krótkie uzasadnienie:
……………...........…...........………….....
...............................................................
...............................................................
Imię i nazwisko, adres głosującego:
……………...........…...........………….....

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).

Dobry wzrok dziecka to podstawa jego rozwoju
Już od 5 lat dzięki programowi
JZO „Ratujmy dzieciom wzrok”
szansę na normalny rozwój otrzymało kilkuset jeleniogórskich
uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjów. Podstawą skuteczności programu jest
jednak włączenie się rodziców do
akcji i dopilnowanie, by dzieci z
wadą wzroku odebrały bezpłatne
okulary.
O tym, jak program pomaga
uczniom w nauce mówi Grzegorz
Lustyk, wicedyrektor Gimnazjum
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Żeromskiego: Fakt,
że program pomaga uczniom z
wadami wzroku w nauce jest
niepodważalny, ponieważ dobre
widzenie to efektywna nauka.
Główną zaletą tego programu
jest to, że kontakt dzieci z okulistą
odbywa się na miejscu w szkole.
Dzieci i rodzice nie muszą szukać
dostępu do specjalisty, rejestrować się i czekać na wizytę. Kiedy

uczeń dobrze widzi, zachowuje
również prawidłową postawę przed
komputerem, nie mruży oczu, nie
ma problemu z odczytaniem treści
na tablicy, w książce, na planszach i
mapach. Ma więc możliwość aktywnego włączenia się do zajęć. W tym
roku 14 listopada kolejne 120 osób
zostanie w naszej szkole przebadane
przez lekarza specjalistę. Pozwoli
to rozpoznać wadę wzroku i ułatwi
zakup okularów, natomiast nauczyciele będą mogli zindywidualizować
proces nauczania uczniów np. przez
dostosowanie wymagań i zapewnienie odpowiedniego miejsca w
sali lekcyjnej.

Oferuje:
-D
 ARMOWE BADANIA SŁUCHU
(bez skierowania)

- stałą opiekę
audioprotetyczną
- baterie do aparatów
słuchowych
(2zł za szt. - do 15.11.2008)
- najlepsze aparaty słuchowe
renomowanych firm

UL. BANKOWA 36
POK. 307

TEL. (075) 64 54 804

www.jelonka.com

Jesienna pielęgnacja włosów
Jak jesienią zadbać o włosy, dlaczego tą porą roku częściej się one
łamią i wypadają oraz co zrobić by
temu zapobiegać? – takie pytania zadaje coraz więcej osób, szczególnie
kobiet. Problem słabych i łamliwych
włosów można rozwiązać poznając i
hamując przyczyny, a nie skutki.
Dermatolodzy podkreślają, że
wypadanie i łamanie się włosów
jesienną i zimową porą to złożony
problem, który należy rozwiązywać
na kilku płaszczyznach postępowania. Jedną z nich jest odpowiednie
odżywianie się.

Ile latem jemy dużo owoców i
warzyw, które są łatwo dostępne, o
tyle jesienią spożywamy ich znacznie mniej – mówi Alicja Kłusek,
dermatolog.
Włosy, podobnie jak cały organizm potrzebują natomiast substancji które je wzmocnią. Najlepsza dla
włosów jest dieta, bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawierają je
m.in. oliwa z oliwek, oliwki, pestki
ze słonecznika i pestki z dyni. Pożyteczne dla włosów minerały zawierają również ryby, warzywa i owoce
również mrożone. Dla wzmocnienia

włosów lekarze zalecają również
ich skrócenie przynajmniej o kilka
centymetrów.
Bardzo ważne są też spacery
na świeżym powietrzu, ponieważ
cebulki włosów również muszą oddychać. Ogromny wpływ na włosy
ma ich suszenie. Gorące powietrze
wysusza włosy i sprawia, że stają się
kruche i łamliwe. Podobnie działają
też lokówki i prostownice do włosów. Im mniej tego typu zabiegów,
tym lepiej dla włosów.
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ROZRYWKA

SUDOKU

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

19

(tejo)

20

Śródmieście Jeleniej Góry w rzadko spotykanej perspektywie od strony zachodniej. Widać rogalowate Podwale, niegdyś fosą miejską tuż pod murami obronnymi, których relikty jedynie uchowały się po czasy dzisiejsze. U
dołu XIX-wieczne zabudowania dawnych koszar strzelców jeleniogórskich, dziś – Zespół Szkół Technicznych Mechanik. Obok – dawny szpital, a przez długie lata szkoła, od tego roku siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W tle – plac kardynała Wyszyńskiego prowadzący do placu Niepodległości i dalej – nitka ulicy Wolności do Cieplic. Z pokładu samolotu świetnie widać luki po wyburzeniach historycznej zabudowy starego miasta:
place na ulicy Jasnej i Grodzkiej. Jeden z nich niebawem zostanie częściowo zabudowany.

Fot. Marek Tkacz
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Z LOTU PTAKA
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Plebiscyt na najbardziej ulubionego sportowca i trenera Kotliny Jeleniogórskiej

Wybieramy „Złotą Siódemkę” i „Złotą Trójkę”
Po raz drugi ogłaszamy konkurs na najbardziej popularnego sportowca i po raz pierwszy na najpopularniejszego
trenera naszego miasta i najbliższych okolic. O tym kto
wygra w tym plebiscycie, zadecydują Czytelnicy „Tygodnika Jelonka” oraz Portalu www.jelonka.com
W poprzednim roku wybieraliśmy
„Złotą Piątkę”, ale przecież rozwijamy się pomyślnie dzięki Naszym
Czytelnikom i rozwija się ostatnio
w dobrym kierunku sport naszego
regionu, szczególnie w dyscyplinach
gier zespołowych, a na trybunach
pojawia się coraz więcej kibiców.
Postanowiliśmy więc, że w tym
roku wybierzemy „Złotą Siódemkę”
najbardziej lubianych przez kibiców
sportowców i „Złotą Trójkę”, to
znaczy trzech najbardziej lubianych
trenerów naszego regionu, czyli
jeleniogórskiego powiatu.

należy powtórzyć: Nasi Czytelnicy
mają w czym wybierać. Jak zawsze
przy tego rodzaju plebiscytach jest
niełatwy wybór. Bo choć najbardziej
ceniony u sportowca jest jego sukces
i wynik na poziomie przynamniej
krajowym, to nie tylko, bo liczy się
również sympatia, jaką wzbudza
u fanów sportu zawodniczka lub
zawodnik swoim zachowaniem na
arenach sportowych wydarzeń i poza
nimi, czyli nieustępliwością w walce
z przeciwnikiem i samym sobą itp.
cechami. Nie bez znaczenia jest też,
co robi poza uprawianiem sportu.

Trudny wybór

Prezentacja wiodących
dyscyplin

A jest w czym wybierać, bo nasi zawodnicy biorą udział w centralnych
ligach gier zespołowych: koszykarki
Finepharm KK AZS (ekstraklasa) i koszykarze Sudetów (I liga)
oraz szczypiornistki Carlos Astol
(ekstraklasa). Ponadto futboliści
występują w dolnośląskiej IV lidze,
sukcesy odnoszą młodzieżowe zespoły koszykówki dziewcząt i chłopców,
młodzieżowe drużyny piłki nożnej,
łucznicy Bobrów, biegacze na orientację MKS Paulinum, zawodnicy
MKS Karkonosze Sporty Zimowe,
narciarze NKS Aesculap, karatecy,
zapaśnicy i strzelcy.
Jak widać w naszym regionie
istnieje rozmaitość klubów i zawodników uprawiających prawie wszystkie dyscypliny sportowe. Dlatego

Przechodząc do konkretów, czyli
sukcesów naszego sportu. Nie będziemy w tym przypadku podawać
nazwisk, jeśli chodzi o sportowców,
tylko omawiać wyniki drużyn w
poszczególnych dyscyplinach gier
zespołowych, bo one powodują,
że zapełniają się trybuny. Ponadto
przyczyniają się do tego, że jesteśmy
obecni w krajowych, i niekiedy,
europejskich rozgrywkach pucharowych.
Najwięcej kibiców w hali przy
ul. Sudeckiej 42 jest podczas meczów koszykarzy Sudetów, którzy
debiutują w tym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, czyli
bezpośredniego zaplecza ekstraklasy
męskiego basketu w kraju. Trener

Ireneusz Taraszkiewicz z pomocą
jeszcze dwóch szkoleniowców: Leszka Oleksego i Artura Czekańskiego
w ciągu dwóch lat zbudował zespół,
który zadziwia swoją skuteczną
grą, nawet z rywalami teoretycznie
mocniejszymi. Dzieje się tak dzięki
temu, że każdy zawodnik tej ekipy
musi się wykazać twardością w
grze do ostatnich sekund każdego
spotkania. To nie rozpieszczane kontraktami talenciaki, ale zawodnicy z
charakterem.
Natomiast dodatnio i ujemnie
zaskakują koszykarki Finepharm KK
AZS. Wygrywają, jak choćby ostatni
mecz, z renomowanym rywalkami
– Lotosem w Gdyni, a wcześniej,
przegrywają u siebie z przeciętnymi–
Cukierkami Brzeg Odra. Wydaje się,
że ta drużyna zbudowana z zupełnie
nowych zawodniczek krótko przed
rozpoczęciem tego sezonu „dociera
się”. Można mieć tylko nadzieję, że
debiutujący w koszykówce kobiet
młody trener – Krzysztof Szewczyk –
poradzi sobie z tym do końca sezonu i
może będziemy mieli nawet brązowy
medal w tych rozgrywkach.
Szczypiorniakową i niemiłą niespodzianką można nazwać to, co
osiągają na razie w tym sezonie
piłkarki ręczne Carlos Astol. Zespół,
pod względem finansowo – organizacyjnym ma prawie wszystko.
Jest jedynym profesjonalnym klubem żeńskiego szczypiorniaka w
kraju, ale nie potwierdza się to w
wynikach osiąganych przez zespół,
który chciał nie tylko zdobyć medal
po tych mistrzostwach, ale również,
osiągnąć sukcesy w pucharowych
rozgrywkach.
Zespołowi, który również w tym

Szczypiornistki Carlos Astol powoli dochodzą do wysokiej formy
Mimo ambitnej postawy
futbolistom Karkonoszy
różnie się powodzi

Sudety spisują się bardzo dobrze w I lidze

Koszykarki Finepharm KK AZS często sprawiają
miłe niespodzianki kibicom
sezonie znacznie zmienił skład i
trenera nie można zarzucić braku
ambicji. Zawodniczki ponadto ostro
trenują w czasie zajęć szkoleniowych.
Brak tylko zwycięstw. Należy więc
tylko powtórzyć w tej sytuacji stare
powiedzenie: „Jeszcze poczekajmy,
jeszcze się nie spieszmy” z ocenami oczywiście. Może dziewczyny
od zwycięstwa z Natą AZS AWFiS
Gdańsk będą wygrywać również
pozostałe mecze w ekstraklasie i w
europejskich pucharach. Ponadto
zawodniczki Carlos Astol należy
oceniać nie tylko za bieżące wyniki,
ale również, w ubiegłym sezonie - a
były nadspodziewanie dobre.
O futbolistach Karkonoszy można
powiedzieć, że w tym sezonie rozczarowują, choć w opinii znawców
w nich upatrywano faworytów do
awansu do III ligi, prócz Górnika
Wałbrzych. Jednak trzeba wiedzieć,
że czołowych zawodników nękały
nieustające kontuzje Wydaje się, że
na młodych futbolistach Karkonoszy niepotrzebnie ciąży co sezon
obowiązek awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej. Lepiej by było, gdyby
przez co najmniej dwa sezony budowano w oparciu o utalentowanych
wychowanków zespół , który w
cuglach wygra rozgrywki o mistrzostwo dolnośląskiej IV ligi. W tym
sezonie jest to wykluczone, bo awansuje Górnik Wałbrzych. Nie znaczy to
jednak, że zawodnikom i trenerowi
drużyny – Leszkowi Dulatowi nie
należą się słowa uznania za ambitną
walkę w każdym meczu. Jedno jest
pewne, ten zespół trzeba utrzymać,
bo jest w nim wiele talentów czystej
krwi i powinni pozostać w Jeleniej
Górze, a nie grać po wioskach za psi
grosz. Wyróżnienie ich w naszym
plebiscycie będzie zachętą do tego.
Reszta należy do działaczy klubu i
władz miasta.
Zachęcamy do udziału w naszym
plebiscycie, który trwał będzie do

końca bieżącego roku. Dla uczestników naszej zabawy i zwycięzców
plebiscytu przewidujemy atrakcyjne
nagrody.

Redakcja
Zdjęcia: Mateusz Banaszak

Wyniki ubiegłego plebiscytu.
Głosowano tylko na sportowców:

1. Paweł Piepiora – Olimpia Kowary.
2. Estera Rykaczewska – Finepharm Carlos II
3. Anna Dyba – Finepharm Carlos
4. Jarosław Kondraciuk – Lotnik Jeżów
5. Natalia Małaszewska – Finepharm KK AZS

Złota trójkę

Wybieram następujących trenerów:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)
2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
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).

TAK

NIE

Złota siódemkę

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)
2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
6. .............................................. - .....................................
7. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
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).

TAK

NIE

Regulamin
1. W tym numerze zamieszczamy kupony, na których należy wypełnić, wpisując
nazwiska siedmiu wybranych zawodniczek (zawodników) oraz trzech trenerów z
naszego regionu (powiatu). Można wpisać mniej zawodników lub trenerów.
2. Kupony, na których nie będą podane dane osobowe głosujących nie będą brane
pod uwagę przy losowaniu nagród.
3. Kupony można wysyłać pocztą pod adres: Tygodnik Jelonka, ul. Skłodowskiej Curie
13/2, 58-500 Jelenia Góra lub przynieść osobiście.
4. W jednym kuponie można zamieścić nazwisko tylko jednego zawodnika danej
drużyny.
5. Redakcja zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nie było sensacji. Nasze koszykarki przegrały z mistrzyniami kraju

Nic dwa razy się nie zdarza

Nieobliczalny zespół

Można by powtórzyć słowa znanej piosenki. Nasze koszykarki opromienione sławą po pokonaniu w poprzedniej
kolejce rozgrywek wicemistrzyń Polski – Lotosu w Gdyni
rozbudziły apetyty kibiców, którzy oczekiwali od jeleniogórskiej ekipy kolejnej sensacji: pokonania u siebie
mistrzyń kraju – Wisły Kraków. Nie doszło do tego, choć
było to realne.
Widać było od pierwszych minut
tego spotkania, że oba zespoły nastawiły się na twardą grę w obronie
i tak było przez cały mecz, stąd tak
niski wynik tej potyczki. Co prawda
przyjezdne były w najlepszej formie
po pucharowym meczu, to jednak
ta drużyna ma na tyle rutynowane
zawodniczki, że potrafią one nawet bez pełnej dyspozycji wygrać
mecz. Wystarczyła bardzo dobra

gra dwóch Amerykanek i Eweliny
Kobryń i wiślaczki mogły być spokojne o wynik tego meczu
Udowodnił to początek pierwszej kwarty, kiedy krakowianki
prowadziły po kilku minutach 7:0
i po 10 minutach 20:13. To wystarczyło, by potem mogły kontrolować
grę i utrzymać korzystny dla siebie
wynik do końcowej syreny. Tak
się stało i Wisła wygrała różnicą
siedmiu oczek, czyli taką
jaką prowadziła po 3
min gry.
Wydaje się, że nasze
Finepharm KK AZS tylko
wówczas wygrywa i to
nawet z dużo słabszymi drużynami, gdy w
dobrej i równej formie
są wszystkie zawodniczki. niestety, ta oczywista prawda dotycząca
wszystkich gier zespołowych, a szczególnie w
kobiecym wydaniu nie
znalazła pokrycie w grze
jeleniogórzanek. Przez
dwie kwarty niewidoczna była liderka – Ryan

Holly Merideth miała
bardzo udany początek meczu

Nasze koszykarki występujące w ekstraklasie żeńskiego
basketu zajmują miejsce w drugiej części tabeli, ale
mają do czołówki niewielką stratę. Mogło być lepiej. Na
ten temat rozmawiamy z Krzysztofem Szewczykiem
– trenerem Finepharm KK AZS
Ryan Coleman zagrała znakomicie
ale tylko w drugiej części spotkania
Coleman. Po bardzo dobrym początku gorzej potem wypadła Holly
Merideth. jasko tako prezentowała
się Magdalena Skorek. Pozostałe
słabiutko. A szczęście było blisko,
kiedy w 28 min. było: 30:34 po
akcji R. Coleman (3+1) i potem w
35 min. po akcji (2+1) tej samej
zawodniczki, kiedy było: 43:49. Jednak rywalki zaraz potem podkręcały tempo i odskakiwały ponownie
na bezpieczną odległość i choć nie
zachwyciły grą ponad tysięczna
widownię, to zasłużenie eygrały
to spotkanie.

Tabela
1. AZS Gorzów
2. Wisła Kraków
3. CCC Polkowice
4. Energa Toruń
5. Lotos Gdynia
6. Utex Row Rybnik
7. INEA AZS Poznań
8. Finepharm Jelenia Góra
9. Duda Leszno
10. MUKS Poznań
11. Cukierki Odra Brzeg
12. ŁKS Łódź
13. PTK Pabianice

20
19
16
16
16
6
5
15
14
13
13
11
11

10
10
9
10
9
10
10
10
11
10
11
10
10

794 - 677
740 - 597
669 - 516
732 - 641
698 - 615
709 – 692
729 - 731
661 - 668
685 - 820
626 - 703
695 – 827
590 - 695
605 - 751

Janusz Cwen

Pozostałe wyniki:
INEA AZS Poznań - AZS Gorzów Wielkopolski
Utex Row Rybnik - ŁKS Siemens AGD Łódź
PKM Duda Super Pol Leszno - MUKS Poznań
Cukierki Odra Brzeg - Energa Toruń		
CCC Polkowice - Lotos Gdynia – przełożony

63:70
76:73
78:71
58:77

Finepharm KK AZS Jelenia Góra
– Wisła Kraków 50:57 (13:20, 7:10, 13:12, 17:15)
Finepharm KK AZS: R. Coleman 19, M. Skorek 13, H. Merideth i
J. Górzyńska-Szymczak 8, K. Ristić 2, M. Babicka, J. Kędzia i M.
Gawrońska 0.
Wisła: C. Holdsclaw 18, E. Kobryń 17, D. Canty 11, M. Fernandez 5,
J. Skerovic, A. Wielebnowska i D. Gburczyk po 2.

Akademicy ulegli rutyniarzom
Zawodnicy zespołu AZS Kolegium Karkonoskie doznali
pierwszej porażki w rozgrywkach IV ligi siatkówki mężczyzn, przegrywając na własnym parkiecie z bardziej
doświadczoną drużyną ze Złotoryi.
Jeleniogórzanie przystąpili do
tego spotkania w pełnym składzie,
gotowi na walkę z silnym rywalem.
Na początku pierwszego seta, AZS
szybko objął prowadzenie 6:3 i
wydawało się że z minuty na minutę
będą powiększać przewagę. Niestety

później inicjatywę należała do gości,
którzy doprowadzili do remisu 9:9 i
na domiar złego zaczęli powiększać
przewagę wykorzystując błędy
gospodarzy. W tym secie słabo funkcjonował jeleniogórski blok, słabo
też było ataku i przyjęciu – wszystko

to spowodowało że miejscowi przegrali pierwszego seta do 18.
W drugim, najciekawszym secie, podopieczni Wojciecha Lary
wzięli się do roboty, poprawiając
przyjęcie i zagrywkę, co całkowicie
zaskoczyło gości. Kombinacyjne i
szybkie akcje jeleniogórzan, przynosiły sporo punktów, a ambicją i
determinacją gospodarze dawali
nadzieję kibicom na wygraną w
tym secie. Przez długi okres drugiej
partii trwała wymiana ciosów, ale
w końcówce to jeleniogórzanie byli
skuteczniejsi i prowadzili 22:18. Od
tego momentu siatkarze AZS zaczęli
popełniać mnóstwo błędów, mając
rywala niemal na widelcu. Goście
doprowadzili do remisu i w dodatku zachowali więcej zimnej krwi
w wymianie punkt za punkt i to
właśnie oni wygrali druga odsłonę
tego meczu 29:27. Akademicy byli
bardzo blisko wygrania tej partii,
lecz w kluczowych momentach
brakowało boiskowego cwaniactwa
i ogrania i przede wszystkim szczęścia co działo jedynie na korzyść
przyjezdnych.
W ostatniej odsłonie, siatkarze
AZS próbowali podjąć walkę i po

kilku skutecznych akcjach prowadzili nawet 10:8, lecz nie potrafili
dowieźć przewagi do końca. Brakowało skuteczności w bloku i ataku
i precyzji w przyjęciu i wystawie.
Dużo piłek jeleniogórzanie tracili
po błędach własnych, które decydowały o losach spotkania. Do końca
tej partii akademicy nie potrafili już
nic zdziałać i ostatecznie przegrali
21:25, a cały mecz 0:3
- Byliśmy przygotowani na
porażkę, ale z Olimpią Kowary.
Szkoda drugiego seta, bo gdybyśmy wygrali, kto wie, co mogłoby
się w tym meczu wydarzyć, a
tak pozostaje nam ciężka praca
nad elementami, które dzisiaj nie
wyglądały najlepiej- powiedział po
meczu trener AZS Wojciech Lara
- Głupio tracone punkty w końcówce i nieszczelny blok, przez
który wszystko przechodziło doprowadziło do naszej porażki. Szkoda,
bo gdybyśmy zagrali dzisiaj choć
trochę lepiej, moglibyśmy pokusić
się o zwycięstwo - tłumaczył porażkę jeden z siatkarzy AZS – Kamil
Krężel.

Mateusz Banaszak

KU AZS Kolegium Karkonoskie – KKS Ren
– But Złotoryja 0:3 (18:25; 27:29; 21:25)

Siatkarzom KU AZS nie udało się wygrać
trzeciego meczu w tym sezonie

AZS: Nowotny, Rogala, Krężel, Mroczkowski, Tabaka, Kałużny, Cisek, Dyl, Florkowski,
Romańczyk, Piotrowski, Sozański
KKS: Szmydyński, Dembiński, Choczaj, Adamowicz, Maciejewski, Głowacki, Celoch,
Pokrywka, Biksiewicz, Sokołowski, Borowicz, Kuczyński

Red.: - Rozmawialiśmy
przed sezonem na temat
tego, że zbyt późno skompletowano zespół, który Pan
obecnie prowadzi.
Krzysztof Szewczyk: - Zgadza się, do tej pory nie do końca
znam możliwości drużyny i
każdej zawodniczki z osobna.
Ponadto to samo mogą powiedzieć zawodniczki, bo poza
Magdaleną Gawrońską wszystkie koszykarki podstawowego
składu są nowe. Też się dopiero
poznają. Stąd nierówna forma zespoł u. Wygr y wamy z
faworytkami, a przegrywamy
z niżej notowanymi od nas
ry walkami: pokonujemy na
parkiecie rywalek Lotos, który
wcześniej rozgromił w Brzegu
Cukierki, a my przecież przegraliśmy i to u siebie z tym
zespołem.
Red.: Można poznać
wszystkie zawodniczki i
możliwości drużyny a i tak
przegrać mecz. Taki jest
żeński sport zespołowy?
K.S.: Zgadza się. Często mnie
się pyta, jaka jest różnica pomiędz y żeńsk im a męsk im
basktem. Odpowiadam krótko:
ten pierwszy jest nieprzewidywalny. Pierwszy raz prowadzę
żeński zespół i to na najwyższym poziomie rozgrywek krajowych i przekonałem się, że w

męskiej koszykówce wiadomo
w jakiej dyspozycji w danym
dniu jest drużyna i każdy zawodnik z osobna. Łatwiej przewidzieć, jak się zachowają w
danym momencie. W żeńskim
baskecie jest więcej znaków
zapytania w tym względzie w
każdym spotkaniu.
Red.: W tym sezonie jest
ciekawiej w rozgrywkach
Polskiej Ligi Koszykówki
Kobiet.
K.S.: - To dobrze. Kiedyś
Wisła i Lotos były nie do pokonania dla pozostałych drużyn.
Przegrywały dopiero spotykając się ze sobą. W tym sezonie
również bardzo mocny jest
AZS Gorzów i CCC Polkowice,
ale i pozostałe drużyny nie
są już tylko „kelnerkami do
bicia” i zaskakują teoretycznie
mocniejsze zespoły. Udowodnił
to nasz zespół, który z meczu
na mecz będzie grał coraz
lepiej, bo potrzebował czasu,
żeby poprawić się w każdym
elemencie gry. Pracujemy nad
tym intensywnie na każdym
treningu. pomaga mnie w tym
zaangażowanie zawodniczek
podczas zajęć, za co im jestem
wdzięczny.
Dziękuję za rozmowę

Janusz Cwen

KONKURS

od 3.11.2008
do 14.11.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta DVD z filmem „Doskonałe popołudnie” z dedykacją i autografem
reżysera
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt. „Humor polski – dowcipy
z lat 1948-2008”
PYTANIA:
1. J est jednym z czołowych polskich reżyserów filmowych i
teatralnych młodego pokolenia. 30. października był gościem
jeleniogórskiego Empiku. Mowa o:
a/ Konradzie Wallenrodzie
b/ Przemysławie Wojcieszku
c/ Tadeuszu Różewiczu :
2. W jeleniogórskim Empiku poza sprzedażą książek, filmów, muzyki
multimediów i oryginalnych artykułów papierniczych, regularnie
prowadzone są:
a/ warsztaty terapeutyczne
b/ zajęcia jogi
c/ spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki, muzyki i
filmu

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Katarzyna Babecka - Płyta CD - Pastelowa Jadwiga Kuta
2. Andrzej Nowaczyk - Książka opracowana przez Ewę Rychlewską,
pt. „Humor polski - dowcipy z lat 1948-2008”

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ciężki tydzień piłkarek ręcznych Carlos Astol

Dały radę Białorusinkom
Nasze szczypiornistki w ciągu tygodnia rozegrały trzy mecze, dwa pucharowe i jeden ligowy. Poszło im nieźle. Choć
przed rewanżowym spotkaniem z Victory Regia Mińsk
można było mieć obawy, ż nasze dziewczyny „wykonają
plan” i pokonają drużynę z Mińska wystarczająco wysoko, by przejść do czwartej rundy, czyli 1/8 europejskiego
pucharu Chalenge Cup.
Obaw y bra ł y się st ą d , że
w sk ła d z ie zabra k ło chorej
Iriny Lat yszewskiej i kontuzjowanej Moniki Odrowskiej.
Na mecz przyszła rekordowa
ilość kibiców w t ym sezonie
(ponad tysiąc), którzy gorąco

dopingowali jeleniogórzanki
i bardzo się to przydało, bo w
pierwszej połowie spotkanie
było ba rd zo za cięte. Dzia ło
się tak, bo rywalki nie miały
zamiaru odpuścić i walczył y
do końca . To spowodowa ło,

że Białorusinki pokazały „lwi
pazur” już od pierwszych minut
i przez długi okres utrzymywały
bardzo korz ystny dla siebie
w y n i k . P r z y jez d ny m , c z yl i
Victory Regia Mińsk, chodziło
głównie o to, by nie przegrać w
Jeleniej Górze większą różnicą
ni ż pięcioma bram kami, bo
u siebie w Brześciu w ygrał y
34:29. W pierwszej połowie toczyły z naszymi dziewczynami
wyrównaną walkę. Dlatego po
30 min gry na tablicy pojawił
się wynik: 17:17.

Rywalki poległy
w końcówce

Gdy wydawało się, że w drugiej części meczu gospodynie
zdominują parkiet, stało się
odwrotnie, bo przyjezdne w 32
min. prowadziły: 18:19. Wówczas gola zdobyła Sabina Kobzar
i od tego momentu miejscowe
podkręciły tempo i po celnych
trafieniach Anny Fursewicz (2
gole) zrobiło się 21:19 w 37 min.
Jeszcze w 40 min było: 24:20, ale
trenerka Victory Regia wzięła
cza s i dw ie m i nut y póź n iej
zrobiło się tylko: 24:22. Zaraz
potem po dwie minut y kar y
otrzymały rywalki i miejscowe
odskoczyły 28:25, wyrównując
tym samym bilans dwóch spotkań.. Od tej chwili zaczęła rosnąć przewaga gospodyń, które
dzięki znakomitej grze Marzeny

Marzena Stochaj zagrała najlepszy mecz w tym sezonie
Stochaj (najlepsza na parkiecie), Mirelli Kaczyńskiej i Anny
Fursewicz rozjechały rywalki,
które pokonały zasłużenie dziesięcioma bramkami, choć nasze
dziewczyny w końcówce grały
nawet w czwórkę po zejściu na
dwie min. S. Kobzar i Marty
Oreszczuk.
Cały zespół gospodyń zagrał
dobrze w drugiej część meczu,
ale wyróżnić należy szczególnie
Aleksandrę Baranowską (mamy
wreszcie bramkarkę), wymie-

nione już: M. Stochaj (mecz
sezonu), A. Fursewicz. M. Kaczyńską i niezmordowaną Martę Orezszczuk. Pilnowana bardzo pieczołowicie Marta Gęga,
często podwójnie, nie zdobyła
bramki, a pod koniec spotkania
pchnięta przez rywalkę wpadła
do bramki tak nieszczęśliwie,

Carlos Astol: Aleksandra Baranowska, Agnieszka Szalek – Marzena Stochaj 11, Anna
Fursewicz i Mirella Kaczyńska po 9, Marta Oreszczuk i Marta Dąbrowska po 3, Sabina
Kobzar i Agnieszka Kocela po 1, Marta Gęga i Anna Polonkai.
HC Victory Mińsk: Machina, Czuhaj - Awsienko 8, Jaszczuk 4, Kaletnik 4, Antimonik
3, Lisok 3, Czuhło 3, Wasiukiewicz 2.

Tym razem podopieczni
Leszka Dulata przegrali na
wyjeździe z szóstą drużyną
tabeli - Polonią Trzebnica.
Porażka tym bardziej boli,
bo Karkonosze zostały zdominowane przez rywali niemal w każdym elemencie
gry i mogli nawet wygrać
wyżej. Stąd czwarta z rzędu
porażka jeleniogórzan, a
ósma w pierwszej rundzie.
Początek spotkania należał zdecydowanie do gospodarzy, którzy
brylowali w środku pola obsługując kolegów z ataku dokładnymi,
prostopadłymi podaniami, które
stwarzały zagrożenie pod bramką
Tomasza Ciepieli. Niestety, już w
17 minucie po jednych z takich
podań, Polonia objęła prowadzenie. Prostopadłe podanie z głębi
pola wykorzystał Jaskułowski,
który na pełnej szybkości wbiegł z
piłką w pole karne i nie dał szans
jeleniogórskiemu golkiperowi.
Do końca pierwszej połowy nadal
zaciekle atakowali gospodarze, lecz
na szczęście piłka po ich strzałach
mijała jeleniogórską bramkę.
Druga połowa zaczęła się od
zmasowanych ataków biało – niebieskich.

Kibice na darmo upatrują zwycięstw Karkonoszy. Kolejna porażka co raz
bardziej oddala kibiców od drużyny – tylko garstka wiernych fanów została.
Już na początku tej odsłony liwa obrona Karkonoszy, zdołały
świetną akcję przeprowadził Łu- przetrzymać ataki gości, którzy
kasz Kowalski, który wbiegł z piłką tego dnia byli całkowicie poza
w pole karne i odegrał do Konrada zasięgiem jeleniogórzan.
Koguta, ale ten nie zdołał pokonać
Mateusz Banaszak
bramkarza gości, a piłka po jego
strzale uderzyła w słupek.
To wszystko na co było stać gości,
którzy mimo przewagi w drugiej po- Pozostałe wyniki:
łowie, nie potrafili Olimpia Kamienna Góra - Miedź II Legnica
1:4
znaleźć drogi do Ślęza Wrocław - Lechia Dzierżoniów 		
1:2
bramki rywala. W Kuźnia Jawor - Górnik Złotoryja 		
0:0
końcówce spotka- Victoria Świebodzice - Prochowiczanka Prochowice 4:5
nia Polonia mogła Chojnowianka Chojnów - Górnik Wałbrzych
0:6
podwyższyć proBKS
Bobrzanie
Bolesławiec
GKS
Kobierzyce
2:0
wadzenie, jednak
3:0
szczęście i rozpacz- 1985 Szczawno Zdrój - Puma Pietrzykowice

Tabela
1. Górnik Wałbrzych
14
2. Prochowiczanka
14
3. Ślęza Wrocław
14
4. Miedź II Legnica
14
5. BKS Bobrzanie Bolesławiec 14
6. Polonia Trzebnica
14
7. Kuźnia Jawor
14
8. Karkonosze Jelenia Góra 14
9. Górnik Złotoryja
14
10. Lechia Dzierżoniów
14
11. 1985 Szczawno Zdrój 14
12. Victoria Świebodzice 14
13. Puma Pietrzykowice 14
14. GKS Kobierzyce
14
15. Olimpia Kamienna Góra 14
16. Chojnowianka Chojnów 14

38
32
26
25
22
22
19
18
18
17
16
14
13
13
12
11

44-3
34-17
27-18
36-23
19-19
17-9
20-23
24-21
12-22
16-20
13-20
18-25
15-27
20-33
20-38
11-28

Tatiana Solowiańczyk (HC Victory Mińsk): - Prawie cały mecz grałyśmy bardzo dobrze.
Pogubiłyśmy się wńcówcez spotkania i nawet nie wim dlaczego, bo prowadzę zespól
dopiero od miesiąca. Drużynie z Jeleniej Góry życzę dojścia do finału. Wtedy nasza
porażka będzie mniej bolała.

Fot. Mateusz Banaszak

Kolejna porażka Karkonoszy

Janusz Cwen
Zdjęcia: Mateusz Banaszak

Po meczu powiedziały:
Katarzyna Jeż (Carlos-Astol): - Cieszymy się ze zwycięstwa, choć nie było łatwo.
Popełniliśmy w pierwszej połowie meczu dużo prostych błędów i stą niekorzystny dla
nas remisowy wynik po 30 min. gry. Znacznie lepiej zagrałyśmy w drugiej połowie,
zwłaszcza w obronie i ataku pozycyjnym. Dzięki temu pod koniec spotkania opanowałyśmy całkowicie grę, w czym pomogła nam odporność psychiczna podopiecznych.

Carlos Astol Jelenia Góra - Victory Regia Mińsk 37:27 (17:17)

Mirella Kaczyńska z meczu na mecz
gra coraz lepiej

że uderz yła głową o parkiet
i straciła przytomność. Całe
szczęście przeprowadzone w
szpitalu badania nie wykazały
poważnych uszkodzeń.

Miały przeprawę ze Słupią
Szczypiornistki Carlos Astol Jelenia Góra w zaległym
meczu dziewiątej kolejki ekstraklasy pokonał w środę
(5 listopada w Słupsku miejscową Słupię szkoloną
przez byłego jeleniogórzanina – Adama Federowicza,
niedawnego też szkoleniowca jeleniogórzanek.
Spotkanie z niżej notowaną
drużyną znad morza nie było łatwe, tym bardziej że zawodniczki
Carlos Astol odczuwały jeszcze
trudy po meczu z Vitoria Regia
Mińsk i podróży z Białorusi. To
spowodowało, że pierwszą połowę przegrały przyjezdne 12:15.
Początek drugiej części meczu
był wyrównany i jeszcze w 44
min. był remis: 20-20. Jednak
potem parkiet zdominowały jeleniogórzanki, które do 53 min. nie
dały sobie strzelić gola, zdobywając przy tym dziewięć. Zrobiło
się:29:20 i było po meczu.
W tym meczu pozytywnie
wyróżniły się obie bramkarki
Carlos Astol, przyczyniając się

znacznie do zwycięstwa swojej
drużyny udanymi i skutecznymi
interewencjami w sytuacjach
sam na sam.

JEN
Słupia Słupsk – Carlos Astol
Jelenia Góra 24:30 (15:12)
Carlos Astol: Agnieszka Szalek,
Aleksandra Baranowska – Marta
Gęga 11, Mirella Kaczyńska
4, Marta Oreszczuk 4, Anna
Fursewicz 3, Marzena Stochaj
3, Marta Dąbrowska 3, Sabina
Kobzar 2, Agnieszka Kocela,
Anna Polonkai.

Polonia Trzebnica – Karkonosze Jelenia Góra 1:0 (1:0)

Bramka: Jaskułowski 17’
Żółte kartki: D. Kotarba, L. Kurzelewski.
Karkonosze: Tomasz Ciepiela – Krzysztof Smoliński, Wojciech Bijan (66’ Jacek
Kołodziejczyk), Robert Rodziewicz (80’ Piotr Kochan), Marek Siatrak, Maciej Wojtas,
Leszek Kurzelewski, Łukasz Kusiak, Daniel Kotarba (66’ Tobiasz Kuźniewski), Łukasz
Kowalski, Konrad Kogut (61’ Maciej Krupa).
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
USŁUGI
RÓŻNE

Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
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
Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym
się w krytycznej sytuacji życiowe
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
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

Biuro Rachunkowe
Anny Dobek od dnia
29.10.2008 zaprasza do
nowej siedziby ul. B.
Zwycięzcy 1/3 Jelenia
Góra, I piętro - róg
Kochanowskiego
- 075 76 78 199

2008-10-30 20:00 - 2008-11-06 20:00

Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT – 075 76 72 773

Filmy dla dorosłych, wyświetlamy na
I piętrze Restauracji GALERY na ulicy
Wrocławskiej 67 – 075 75 216 94

www.oddluzenia.com

Andrzejki na Lisiej Górze - 65zl
od osoby, bogate menu, dj - wodzirej,
zabawy, karaoke Zapraszamy! - 607
260 000

www.millenniumkredyty.pl
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów i tapicerek – 609 172 300 – 75 242
66 - 692 316 255
Usługi detektywistyczne – 603
239 673
Kominy- klinkier, glazura, terakota
– 606 407 472
Szycie ślubnych sukien na miarę
wg. najnowszych trendów włoskich
i francuskich projektantów, bogate
dodatki oraz szycie gorsetów, sukien
wizytowych, balowych i okolicznościowych. Atrakcyjne ceny. Firma
Handlowo-Usługowa Roxana Jelenia
Góra - 698 337 570
Naprawa pralek i sprzętu AGD,
Dariusz Simoniuk – Karłowicza 25
– Jelenia Góra – zakład czynny pn-pt
10-17, sb 10-13 – 603 835 483, 075
64 21 598
Renowacja i modernizacja schodów drewnianych, balustrad drewnianych – 601 400 126
Dyskretne pokoje – tanie noclegi
– 075 75 216 94
Restauracja GALERY udostępni
sale konferencyjną na spotkania,
pokazy, imprezy okolicznościowe
– 075 75 216 94

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne.
Szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerek. Wysoka jakość
usług. Profesjonalny
sprzęt. Artakcyjne ceny
609 172 300
075 75 242 66

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

				

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

AW Ogrody - urządzanie, pielęgnacja,
kompleksowa opieka, ogrodzenia, tarasy,
murki z kamienia - 504 172 577

Montaż mebli - Montaż mebli - 509
362 908
Najlepsze ofe na rynku - Już dziś
zadbaj o swoja przyszłość - sam wybierz
swoja emeryturę! Nie daj się wylosować!
- 508 487 074
Naprawa komputerów - usługi informatyczne - 669 496 404
Naprawa komputerów - i usługi informatyczne - 507 311 491
Nauka pływania dla dzieci - indywidualnie - 791 267 076

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15

Nie daj się wylosować! - Już dziś zadbaj
o swoja emeryturę! Najlepsze OFE na
rynku! - 723 188 847
Oczyszczalnie ekologiczne szamba przyłącza wodne kanalizacyjne
roboty ziemne tanio i sprawnie fachowo
- 785 535 629
OFE! - Nie daj się wylosować! Sam
wybierz swoje OFE! - 723 188 847
Oferujemy usługi - w zakresie zajeżdżania oraz korekty młodych koni.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
Zapewniamy profesjonalizm - 605
316 671

Regenracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

OFE AXA - Umowy pierwszorazowe i
transferowe. Produkty III-cio filarowe
- 505 973 781
Operatora Żurawia - szukam, typ
Peiner SMK108/2, wys.28m,42m - 603
533 953

Biuro Rachunkowe Alizee - Kompleksowa obsługa kadrowa i księgowa firm i
spółek. Ul. Wolności 252 Jelenia Góra
- 075 646 15 80
Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu, budynek NOT
- alakow@onet.eu - 601 837 677
Centrum kredytowe zaprasza - Kredyty hipoteczne, gotówkowe szybka
decyzja kredytowa. Dobieramy najlepsza
ofertę. - 504 706 707
Cięcie drewna na opał - łupanie,
układanie, wycinanie krzaków i zarośli
ścinka drzew, koszenie starych traw
- 516 666 638
Czas na oszczędzanie! - Chcesz
rozpocząć odkładać pieniądze na swoja
przyszłość? Zadzwoń i dowiedz się
więcej! - 723 188 847
Dekoracje wnętrz - sztukaterie
gipsowe, renowacje, odlewy, kopie
- 662 954 401
Hurtownia kwiatów „multikwiaty”
- import z Holandii K. Miarki 58-J.Gora
510 244 350 otwarte PON SOB od 6 do
13.Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej - 510 244 350
III Filar - Chcesz zapewnić sobie standard
życia na emeryturze! Już dziś o to zadbaj!
- 508 487 074
Indywidualna nauka - nauka pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia
- 507 539 609
Inwestuj bezpiecznie! - Efektywne
programy inwestycyjne, dzięki którym
zyskasz więcej niż na lokacie - 723
188 847
Komputery, sieci komputerowe
- naprawa szybko i profesjonalnie - 607
307 967

Opieka za mieszkanie - Młoda, potrzebująca rodzina zaopiekuje się dożywotnio
starszą osobą, w zamian za mieszkanie
- 798 713 028
Organizacja wesel - przyjęć, bankietów, imprez integracyjnych - 603
609 851
Organizujemy urodziny - Organizujemy urodziny w Czekoladziarni. Grupy
do 15 osób, animator, czekoladowe
menu. Galeria Czekoladowa Jelenia
Góra ul. Sobieskiego 2 - 075 76 47 298
Oszczędzaj dla dziecka! - Programy oszczędnościowe, dzięki którym
zapewnisz dziecku lepszą przyszłość!
- 723 188 847
Pogotowie komputerowe - Naprawa i
modernizacja komputerów, notebooków
w domu lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Pomoc drogowa - Pomoc drogowa
- 506 536 136
Pomożemy odzyskać - odszkodowanie
za wypadek komunikacyjny. Dodatkowe
roszczenia to nasza specjalność - 663
937 173
Porady psychologiczne - psychoterapia. Rejestracja telefoniczna, codziennie
po 14.30. - 608 318 601
Profesjonalne prasowanie - koszul
męskich i nie tylko dojazd na miejsce
na terenie Jeleniej Góry i okolic nr
GG1252680 - 697 297 026
Profesjonalne strony - internetowe
- 888 566 075
Prywatny instruktor - z zakresu siłowni
i atletyki terenowej - 500 183 314
Przedłużanie włosów - studio B2
- 500 837 279
Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica 075 76
739 71 - 516 146 075
reklama

Renowacja mebli, okien i drzwi
- Firma z długoletnim doświadczeniem
podejmie się robot renowacyjnych mebli,
okien i drzwi. Tanio i profesjonalnie - 607
609 642
Serwis komputerowy - Naprawa,
modernizacja, konserwacja komputerów
- 603 322 400
Strony www - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania
treścią, szablony na aukcje - atrakcyjne
ceny - 504 120 752
Stylizacja paznokci - Wszystkie
produkty! Kos Medica. ul.Wiejska 37
- 691 492 599
Ulga budowlana - ZWROT VAT. Rozliczanie ulgi budowlanej - zwrot vat
-TANIO. Biuro Rachunkowe Alizee ul.
Wolności 252 Jelenia Góra - 075 64
61 580

Budowa domów - od podstaw z nadzorem - 662 954 401
Budowa domów - od podstaw z nadzorem - 662 954 401
Dachy - 603 455 968
Dachy – krycie - konserwacja, ocieplanie, remonty - 602 884 480
Docieplenia - 603 455 968
Domki, domy drewniane - altanki, wiaty,
roboty ogólnobudowlane - 792 385 695
Ekipa budowlana - domki jednorodzinne, instalacje elektryczne, remonty,
adaptacje - 793 677 525
Firma budowlana - Jelenia Góra ul.Klonowica 11/6 kompleksowe remonty
mieszkań, instalacje hydrauliczne, ogrodzenia, docieplenia budynków - 601
863 380

Usługi detektywistyczne - Usługi
detektywistyczne - 603 239 673

Firma budowlana - przyjmie zlecenia.
Budujemy dom pod klucz - 507 445
930

Usługi leśne - Specjalistyczna ścinka
drzew, przycinanie konarów, cięcie
łupanie drewna u klienta itp. FVat - 691
557 044

Firma budowlana - budowa domów od
podstaw, prace wykończeniowe, remonty
607 827 205 - 601 550 454

Uświetnimy Wasza imprezę - okolicznościową, wesele, rocznice itp. pokazem
pirotechnicznym za 1000 Już przyjmuje
zamówienia na Bale sylwestrowe - 603
699 159
Uzdatnianie wody-filtry - osmoza,
redoks jakrzych@neostrada.pj - 602
365 347
Wszystkie naprawy - domowe - 791
267 076
Wybierz swoje OFE! - Nie daj się
wylosować! Masz niepowtarzalna okazje, żeby wybrać najlepsze OFE! - 723
188 847
Wykonanie instalacji - Kompleksowe
wykonanie instalacji elektrycznych NN do
1kV. Uprawnienia SEP. - 663 641 314
Wypoleruję samochód - zlikwiduję
niewielkie rysy i zarysowania - 509
362 908

USŁUGI
BUDOWLANE
Usługi remontowo-budowlane – 601
400 126
Remonty mieszkań, gładzie, płytki,
panele, regipsy, fachowo, solidnie,
wystawiam faktury VAT – 792 494
528
Studnie – chcesz mieć swoją czystą
wodę – zadzwoń 609 580 763 - wiercimy w skałach szybko i efektywnie
– Deuter sp. zo.o
Dach – 508 436 728
Hydraulika – woda, gaz, odbiory
– 609 172 300 – 75 242 66 – 692 316
255
Adaptacje poddaszy - kafelki, a
także płytki naturalne granit, marmur),
panele ścienne i podłogowe, sufity
podwieszane, malowanie, tapetowanie
itp. - 600 202 295
Brukarstwo - Układanie kostki
brukowej (betonowa, granitowa),inne
roboty z granitu schody, ogrodzenia,
murki oporowe, oklejanie Solidnie - 792
618 355
Bruki podjazdy chodniki itp. - Bruki
podjazdy chodniki itp. - 721 321 115

Firma budowlana - wykona prace
ogólnobudowlane. Jelenia Góra - 503
328 314
Firma budowlana - 507 445 930
Firma budowlana Izotech - podejmie
zlecenia na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 503 328 314
Firma hydrauliczna Gazer - oferuje
montaż instalacji gazowych wszelkie
uprawnienia oraz odbiory - 501 666 098
Firma ogólnobudowlana - oferuje
szeroką gamę usług, budowa domów
pod klucz, fundamenty, wykończenia
wnetrz, remonty, dekarstwo, ciesielstwo,
ocieplenia, elewacje - 691 557 044
Firma usługowo remontowa - Laura
wykona prace wykończeniowe oraz
budowlane w rozsądnej cenie min.(Kafelki regipsy ocieplenia panele tynki)
- 789 781 241
Firma wyremontuje - mieszkania i domy.
Młody zespół wykona prace szybko tanio
i dokładnie - 789 781 241
Glazura, gładzie, malownie - oraz inne
prace tanio i solidnie - 608 425 553
Glazura, panele - oraz wszelakie
usługi w zakresie budownictwa. Konkurencyjne ceny - 502 068 070
Glazura, płytki, panele - malowanie,
remonty, biur i mieszkań - 509 362 908
Gładzie gipsowe - Bezkurzowe gładzie, gipsowe na mokro - 662 485 024
Hydraulika! - Montaż instalacji
grzewczych, san. i kan. Montaż kotłów
na gaz, drewno i miał węglowy - 695
929 873
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
Instalacja gazowa - montaż i serwis
wszystkich instalacji, naprawy pogwarancyjne, homologacja ITS, mila i fachowa
obsługa - 691 976 220
Instalacje elektryczne - nowe
wymiany starych, pomiary elektryczne,
ogrzewania podłogowe - 507 057 949
Instalacje grzewcze, gazowe - kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia
501 666 098 - 508 647 464

Kawiarnia Czarny Tulipan - w Komarnie udostępni sale na imprezy okolicznościowe i spotkania biznesowe ilość
miejsc 50 - 512 307 202
Lokata 9 % ! - Atrakcyjna lokata 3 miesięczna! Już od 500 zł - 723 188 847
Masażystka - masaże relaksacyjne,
bóle kręgosłupa, drenaż limfatyczny.
Ceny konkurencyjne ! - 663 641 363
Masaż erotyczny, dyskretnie - Masaż
erotyczny, dyskretnie - 661 512 282

WA¯NE TELEFONY

Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		
POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska		

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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REKLAMA
FABRYKA OKIEN

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

Millennium
KREDYTY

www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06
Serafin

RAMY
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.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

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

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Technikum:
• kelner
• kucharz
• organizacji usług
• żywienia i gospodarstwa
• gastronomicznych
domowego
• handlowe
Zasadnicza szkoła zawodowa:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz,
lakiernik stolarz, złotnik i wiele innych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• cukiernik, piekarz,
Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

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

sp. z o.o.

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

AUTO - CAMPING PARK

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

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

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

ZAMAWIANIE

Miejsce
na twoją
reklamę

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

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych informuje,
że w dniu 15.10.2008r. przystąpił do realizacji zadania p.n.:
„KURS JĘZYKA MIGANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
( NIESŁYSZĄCYCH)”
Kurs skierowany jest do inwalidów słuchu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu
jeleniogórskiego.
Rozpoczęcie kursu: 03.11.2008 r.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNIE:
• atrakcyjny kurs
• dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje (zaświadczenie, certyfikat)
• materiały szkoleniowe
• poczęstunek
• dla osób dojeżdżających zwrot kosztów podróży
• pomoc opiekuna grupy
SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
30.10.2008 przy ul. Grabowskiego 7, pok. 27 (parter) o godz. 12.00

TAXI

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

WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Grabowskiego 7,
58-500 Jelenia Góra, p. 34 ( I piętro), TEL. 075 75 231 83
Zgłoszenia można również pobierać ze strony www.kson.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Z tym ogłoszeniem do 15.11.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

Kompleksowe remonty od a do z
- mieszkań, domków, biur, hoteli, doradztwo, dowóz materiałów, faktury. Duże
doświadczenie, tanio-wolne terminy na
listopad - 502 067 875
Kompleksowe usługi - remontowe
i budowlane. Solidnie i fachowo - 504
019 397
Koparka/Wywrotka 10t. - Wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi,
rozbiórki budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta - 607
540 408
Kompleksowe wykonawstwo - Instalacji elektrycznych - instalacje odrowe,
pomiary - 505 905 109
Koparko-ładowarka - wykopy
przyłącza tanio sprawnie szybko - 785
535 629
Koparko-ładowarka - + młot
- transport - wywrotka 15 ton 607 377
281, 607 377 280, Jeżów Sudecki - 075
64 38 350
Łazienki kompleksowo - 603 455 968
Malowanie - Malowanie - 509 362
908
Malowanie małych i dużych
powierzchni, gładź szpachlowa, panele
podłogowe, ocieplenia poddaszy wełna
mineralna itp. - 516 666 638
Montaż okien dachowych - Montaż
okien dachowych - 603 455 968
Montaż pieców c.o - kuchenek gazowych, przeróbki gazowe oraz wszelkie
prace hydrauliczne 501 666 098 - 508
647 464
Nadzór, prowadzenie budowy - okresowe przeglądy budynków, kosztorysowanie (uprawnienia w spec. konstrukcje
budowlane) - 665 951 522
Panele płytki, malowanie, - usługi
remontowe: kładzenie paneli podłogowych, ściennych, płytki tarasowe i balkonowe, malowanie, gładzie. Atrakcyjne
ceny - 602 834 603
Płytki, panele, malowanie - 509
362 908
Prace budowlane - Sprawdzona firma
wykona wszelkie prace budowlane
fachowo - 785 535 629
Prace ogólnobudowlane - 721 321
115
Regipsy - tapety – glazura docieplenia
poddaszy – malowanie – gładzie faktury
vat-tel/fax 075 712 31 50 - 601 878 304
Regipsy, płytki, gładzie - oraz rożnego
rodzaju prace wykończeniowe profesjonalnie i szybko na terenie Jeleniej i okolic
- 723 379 850
Regipsy, tynki itd. - Fachowiec wykona:
sufity podwieszane, w systemie gipsowo-kartonowym, ścianki działowe,
gładzie, tynki, konkurencyjne ceny!
- 790 272 177
Remontowanie mieszkań - Chcesz
solidnie i tanio wyremontować mieszkanie? gładzie, panele, malowanie,
glazura i inne - jakość plus dobre ceny
- 666 032 597
Remonty - Tynki, regipsy, gładzie,
malowanie, glazura, podłogi, sufity - 506
623 977

Prenumerata

Remonty mieszkań, glazura, terakota,
itp. - 693 307 360

Remonty docieplenia - ogólnobudowlane kafle, gładzie, zabudowy, szybko
tanio solidnie - 507 408 229

Usługi dekarsko ciesielskie - Montaż
okien dachowych oraz obróbek blacharskich - 609 654 791

tach klawiszowych, korepetycje z zasad
muzyki i kształcenia słuchu 608 700
184 - 608 700 184

Remonty mieszkań - 603 455 968

Usługi dekarsko ciesielskie - blacharskie montaż obróbek blacharskich
wstawiamy okna dachowe itp. - 693
788 140

Gimnazjum i 1 liceum - 20 zł dojazd
do ucznia - przegotowuje się do matury
z matematyki jestem uczniem 3 liceum
- 505 125 413

Usługi remontowe - (panele, gładzie,
płytki, parkiety, malowanie, naprawa
usterek - 601 400 126

Hiszpański - Udzielam lekcji języka
hiszpańskiego. 40 zł/60min. Wszystkie
poziomy - 507 473 389

Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie - 605 667 410

Język polski - Oferuje: pisanie wypracowań, prac zaliczeniowych, korekta
prac, korepetycje(wszystkie poziomy).
Tanio, solidnie, fachowo. Materiały
gratis - 663 359 461

Remonty mieszkań - Malowanie,
gładzie, regipsy, panele, kafelki, itp.
- 691 936 900
Remonty mieszkań, glazura, terakota,
itp. - 693 307 360
Remonty mieszkań i łazienek - 603
455 968
Remonty mieszkań - tynki maszynowe
i ogólnobudowlane na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 609 173 963
Remonty, wykończenia - Remonty,
wykończenia - 665 492 180
Remonty wykończenia - docieplenia
ogólnobudowlane szybko tanio - 507
408 229
Remonty wykończenia - hydraulika,
płytki, elektryka - 885 742 245
Remonty wykończenia - ogólnobudowlane, kafle, zabudowy Tanio i solidnie
- 507 408 229
Renowacja drzwi itp. - Renowacja
drzwi itp. - 721 321 115
Solidnie i Szybko - usługi ogólnobudowlane na terenie Jeleniej Góry i
okolic wykończenia pod klucz oraz prace
zewnętrzne - 723 379 850
Szybko i profesjonalnie - usługi ogólnobudowlane - 725 659 396
Tanio regipsy, gładzie - elektryka, malowanie faktury Vat - 793 677 525
Tynki agregatem - gipsowe i cementowo wapienne - 600 417 979
Tynki agregatem gipsowe - i cementowo wapienne - 600 417 979
Tynki gipsowe maszynowe - Wykonujemy profesjonalne tynki gipsowe
maszynowe - 662 485 024
Tynki, gładzie - malowanie, regipsy,
glazura, posadzki, panele, docieplenia
budynków - 669 140 552
Tynki, gładzie, malowanie - regipsy,
glazura, posadzki, panele, docieplenia
budynków - 669 140 552
Usługi dekarskie - Wykonujemy: nowe
pokrycia dachowe, remonty starych
dachów, więźby dachowe, elewacje i
docieplenia - 500 062 371
Usługi dekarskie - Usługi dekarskie
- 603 455 968

Usługi budowlane i nie
tylko. Firma budowlana
EK-MAR zajmująca się
wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy,
malowanie, akryle,
silikony ma wolne
terminy. Gwarantujemy
jakość i szybkość usług
i niskie ceny . Zadzwoń
i sprawdź - 787 210 943
KMarczak@gmx.net

Usługi remontowo-budowlane - kompleksowe wykończenie wnętrz, docieplenia budynków - 725 659 396
Usługi zbrojarskie - strzemiona figury
podciągi belki 075 75 54 210 - 601
751 364
Wszystkie roboty ogólnobudowlane
- np. panele, płytki, gładzie, itp. - 605
487 657
Wykonam prace - remontowo-budowlane tynki, glazura, montaz okien i drzwi
itp. fachowo i solidnie - 602 844 025
Wykonam remonty - i adaptacje glazura, tynki, regisy itp. fachowo i solidnie
- 602 844 025
Wykonanie tynków gipsowych maszynowo na terenie Karpacza, Kowar,
J.Góry. Cena to 16zl/m2 brutto - 793
380 073

Konwersacje - z obywatelem Anglii
dla wszystkich, pomoc w przygotowaniu do matury, doświadczenie 30 zł/h
- 507 417 934
Korepetycje z matematyki, fizyki,
chemii - Jestem absolwentem I LO
im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze
i studentem AE im. Oskara Langego
we Wrocławiu. Udzielam od roku
korepetycji z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów szkół podstawowych,
średnich i liceów. Cena to 25zł za
godzinę. Możliwość dojazdu do ucznia.
- 602 483 664
Korepetycje matematyka 20 zł
- dla uczniów gimnazjum i 1 liceum
- 505 125 413

Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż obróbek
blacharskich wstawiamy okna dachowe
itp. - 693 788 140

Korepetycje z matematyki - dla
gimnazjalistów i licealistów poziom
podstawowy. Przygotowanie do matury
poziom podstawowy - 693 257 742

Wykończenia od a do z - Firma z
10-cio letnim doświadczeniem na rynku
niemieckim wykona usługi w zakresie
wykończenia wnętrz - 665 492 180

Korepetycje z matematyki Doświadczona nauczycielka matematyki przygotuje Państwa dziecko
do egzaminów: maturalnych, gimnazjalnych oraz ukończenia SP - 502
328 191

Wyremontuję Mieszkanie - od a do
z - 722 312 652
Zbudujemy dom - Od fundamentów
po dach. itp. - 693 307 360
Zbudujemy dom - Stan surowy
zamknięty - 693 307 360

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf przyjmie zlecenia - 601
142 148
Duet fotografów - wykona sesje ślubną
twoich marzeń - 508 260 110
Fotografia ślubna - wieloletnie
doświadczenie tanio - 792 680 915
Fotografia ślubna - okolicznościowa
– profesjonalnie - 607 307 967
Śluby - plener, chrzciny - inne uroczystości imprezy zakładowe, zdjęcia
w szkołach, przedszkolach, zdjecia na
płycie CD i album z odbitkami. Niskie
ceny - 693 963 962
Usługi fotograficzne - Śluby, chrzciny
oraz inne uroczystości i imprezy zdjęcia
na płycie Cd lub odbitki. Niskie ceny,
isotope@o2.pl - 609 413 293

USŁUGI
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Edukacja nauka profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumen-

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Korepetycje z niemieckiego Udzielę korepetycji z języka niemieckiego. Możliwy dojazd do ucznia - 515
176 597
Matematyka - Udzielę korepetycji
z matematyki, przygotuje do matury i
innych testów, trzyletnie doświadczenie, mila atmosfera. Tanio i solidnie
20zl/h - 691 371 376
Matematyka - Udzielę korepetycji
z matematyki, przygotuje do matury
- 691 371 376
Matematyka J.G. - okolice, duże
doświadczenie, wszystkie poziomy
- 500 101 667
Matura - język polski - Pisze prace
maturalne z języka polskiego, tanio,
sprawnie, solidnie i fachowo. Materiały
dydaktyczne i porady maturalne gratis
- 663 359 461
Romanistka z doświadczeniem udziela korepetycji z j. francuskiego na
wszystkich poziomach zaawansowania
na terenie J. Góry i Kowar.40 zł/60min,
50 zł/90min - 500 024 534
Rosyjski Jelenia Góra - i okolice
- doświadczenie, przyjemna atmosfera
- 500 101 667
Studentka 5 roku pedagogiki
- pomoże dzieciom z trudnościami w
nauce korepetycje z j. polskiego - 503
167 626
Tanie korepetycje z języka niemieckiego - 692 561 171

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj/prezenter/wodzirej - na
wesela FULLSOUND. Pełen profesjonalizm, wieloletnie i bogate doświadczeniem! ATRAKCYJNE CENY! Sprawdź
stronę FULLSOUND w Internecie! - 606
283 031
Dj ALF Prezenter - z długim stażem
poprowadzi każdą imprezę - 605 593
641
Dj na 18-stki i nie tylko - Dwóch młodych
dj-ów profesjonalnie zagra na różnego
rodzaju imprezach. Własny profesjonalny
sprzęt Najtaniej. Kontakt także sms - 793
702 661
Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie
doświadczenie z własnym nagłośnieniem
i konsoleta zagra dyskoteki, wesela, bankiety i inne imprezy - 501 459 725

Indywidualny przewóz osób - na
lotniska Praga Berlin Wrocław - 516
336 158
Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
– Berlin - 505 092 579
Mpt - przewozy regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT
- tel/fax 75 71 74 025, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec 004915771837455 - 693
331 170
Przewozy regionalne - obsługa lotnisk
Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT - tel/fax
75 71 740 25 - e-mail maklarite@vp.pl
- 607 763 204
Przewozy - Niemcy - Przewozy do Niemiec 693 331 170 - 004915771837455
Przewóz osób kraj - Europa wyjazdy
do pracy po towar na wycieczki busy 8
osób - 607 730 188

Muzyczne umilanie rozwodów - Zawodowi muzycy obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewnia profesjonalna oprawę
Twojej zabawy rozwodu - życie jest
piękne - 603 560 398

Szukam wolnego miejsca - w transporcie do Pragi 30.10.08 rano. Najlepiej na
lotnisko - 888 939 091

Najlepsze wesela, - studniówki, nie
gramy z dyskietek - 604 460 269

Tani transport - Tani transport - 660
778 310

Najtaniej dj. na 18-stki - i nie tylko.
Profesjonalnie i najtaniej. 2 dj-ów. Własny
sprzęt GG 9832425 - 782 346 880
Szukam zespołu - z perkusja na wesele
01.08.2009 J.G. Kontakt gmagdalena@
intera.pl - 501 364 073
Usługi z zakresu rytmiki - Świadczę
profesjonalne usługi z zakresu rytmiki,
muzyki, oraz kinezjologii- gimnastyki
mózgu, dla dzieci w wieku od 3 do 7
lat, zdrowych jak i z rożnymi deficytami
- 513 021 592
Zespół muzyczny - wszelkie imprezy
profesjonalnie - 609 272 704
Zespół muzyczny - profesjonalni
muzycy, najlepsze wesela, studniówki
- 604 460 269
Zespół muzyczny ALTER - rodziny
Wyrostków demo na stronce GG
5795496 darka1@wp.pl - 605 328 731
Zespół muzyczny Saxband - zawodowi
muzycy, z poczuciem humoru, urozmaicony repertuar. Demo do dyspozycji.
gary24@wp.pl - 609 325 082

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Dar-Pol przewozy osobowe Niemcy
na adres – 075 75 18 255, 607 222 369
Berlin – Hamburg – Brem – okolice
– 075 75 18 255, 607 222 369
VIP – przewozy, lotniska, Berlin, Drezno,
Lipsk, Praga – 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe, super
ceny – 075 75 18 255, 607 222 369
Bus 1,5t transport - BUS 1,5t transport
- 660 778 310
Bus siedmioosobowy - Polska - Niemcy
wyjazdy wtorki/piątki powroty środy/
soboty Jelenia Góra - Berlin w niedzielę,
poniedziałek, czwartek - 511 382 600
Codzienne transfery - na lotnisko
Berlin Shonefeld oraz odbiory - 507
804 737

Tani transport - kraj – zagranica Renault
Master - 666 292 949

Tani transport ciężarowy - Star 200
wywrotka 6 ton Tanio szybko profesjonalnie - 601 560 859
Transport Bus Maxi - Kraj zagranica
Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily
17m3, ład.2 tony,4,60 dł. Powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie Faktura VAT
Zapraszam - 509 211 282
Transport na lawecie! - Kraj i zagranica - 692 723 836
Transport- przeprowadzki - Kraj
zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Iveco Daily 17m3, ład. 2 tony,4,60 dł. pow.
ładunkowej. Tanio i solidnie Faktura Vat.
Zapraszam - 509 211 282
Transport, przeprowadzki - potrzebujesz przewieść np. pralkę, meble
itp. Dzwon także w weekendy - 512
414 634
Transport, przeprowadzki - Jelenia
Góra i nie tylko atrakcyjne ceny - 721
355 365
Transport przeprowadzki - teren
Jeleniej Góry i nie tylko Polska - Niemcy.
Gorąco polecam najlepsza firma w mieście - 604 707 788
Transport samochodów - na lawecie
tanio - 506 536 136
Transport samochodów - na lawecie
tanio - 506 536 136
Transport - przeprowadzki - Kraj
zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Iveco Daily 17m3, ładowność 2 tony,
4,60 dł. powierzchni ładunkowej. Tanio
i solidnie. Faktura Vat. Zapraszam - 509
211 282

Przewozy osobowe
na lotniska - Berlin,
Wrocław, Praga, a także
odbiory - Zapraszamy
- 507 804 737

Już od teraz
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+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Wesela obsług Bus 8 osobowy - Rozwożenie gości w czasie trwania jak i po
przyjęciu weselnym - 505 092 579

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Paznokcie – solidnie i tanio – 793
022 966
Co jadłeś na śniadanie? - Chcesz mieć
pod kontrola swoja wagę, zgubić kilogramy, przy tym czuć się zdrowo dzwon
po 17 - 607 437 457
Doświadczona masażystka - ceny
konkurencyjne !! Wizyty domowe - 663
641 363
Gimnastyka dla pań - 2x w tygodniu
(poniedziałek środa godz. 17:00) zajęcia
prowadzone będą w ZOS CARITAS
ul Żeromskiego (stary szpital) karnet
mies.50 zł - 507 281 317
Godzinny relaksacyjny - masaż ciała
przy użyciu gorących kamieni bazaltowych. Zapraszam - 604 275 622
Kosmetyka w domu u klienta - henna,
manicure, pedicure, tipsy. Od 9-21,
Zapraszam! - 791 674 797
Masaż Rolletic - Program odchudzania i
zdrowego trybu życia. Bielizna masujaco
- modelujaca promocja taniej o 25%
- 698 339 403
Paznokcie profesjonalne - przedłużanie metoda żelowa - 509 231 320
Sauna fińska i Infrared - na Zabobrzu
promocja taniej o 25% - 698 339 403
Tipsy - Przedłużanie zdobienie metoda
żelowa od 60 zł. Regulacja brwi, henna
- 500 052 695
Tipsy - co czwarta usługa gratis - 500
278 953
Tipsy Przedłużanie - zdobienie paznokci
metoda żelową od 60 zł. Kosmetyka
twarzy i ciała. Salon fryzjerski ul. Podwale
17 - 500 052 695
Tipsy żelowe - z dojazdem do domu
- 667 130 584

0,5ha działki pod budowę - domków
jednorodzinnych - 667 264 181
135.000 zł. mieszkanie - Mieszkanie 40
m2 , 2 pokojowe w Piechowicach , II
piętro , czynsz 110 zł. - 668 667 637
150 000 zł. dom - do remontu, w okolicach Karpacza. 300 m2 powierzchni, 515
m2 działki. - 667 219 752
155.000 zł. 2 pokoje - Mieszkanie 40 m2
, 2 pokoje - Zabobrze I , 3 piętro- cena do
negocjacji. - 668 667 637
210000 zł mieszkanie 100 m2 - 3 pokoje,
na parterze w centrum Jeleniej Góry.
- 667 21 752
2200 za m2 - Razem 94m w centrum
Jeleniej Góry 210 tys. - 500 122 448
115000 atrakcyjna działka - budowlana
- 662 112 344
2 pokojowe, 39m - ELSNERA 8 ZABOBRZE II, 150 tys. Bez pośredników - 502
415 233
2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000 zł, zabudowany balkon, przedpokój, kuchnia,
Zabobrze II - 793 276 386
38m po kapitalnym remoncie - na Wyczółkowskiego 130000 - 500 122 448
3 piętro - 4 pokoje - 514 600 107
3 pokoje 1 piętro - Zabobrze bez pośredników - 507 240 724
3 pokojowe - w Piechowicach do odnowienia. Rozkładowe, z balkonem. Ładne
widoki m.in.na Chojnik. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
40m2 - po kapitalnym remoncie - 514
600 107
48m, 2 pokojowe – 144 tys. - na Różyckiego. Ładny rozkład. Duża kuchnia, 3
piętro - 508 240 821
4 pokojowe - okolice Małej Poczty
185000 - 500 122 448
94m 210000zl - ścisłe centrum Jeleniej
Góry. 2 piętro w kamienicy. 3 Pokoje,
POLECAM - 500 122 447

Tipsy żelowe - z dojazdem do domu
- 509 156 604

2 działki siedliskowe - po 0.32 ha z
warunkami zabudowy, z warunkami
prądu z widokiem na Karkonosze - 512
034 474

Tipsy żelowe 50 zł - Dojazd na terenie
Jeleniej Góry - 507 197 503

2 pokoje 135 tys. - Zabobrze 1 - 661
991 555

Zabiegi laseroterapii - elektroterapii i
ultradźwięki z dojazdem do domu - 667
130 584

2 pokoje 39m - Zabobrze Elsnera parter
150000 - 502 415 233

Świecowanie uszów - metoda Indian
HOPI seans taniej o 25% 600 021 391
- 698 339 403

Sprzedam lub wynajmę
powierzchnię biurową
i magazynowo-produkcyjną od 1000m2 do
10000m2 - Jelenia Góra
- Kowary 601 221 559,
502 548 771

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działki o powierzchni 0,59ha pod
zabudowę i 0,47ha rolną - obie w
Antoniowie – 075 64 322 95 – 697
816 947
Słoneczna kawalerka z Mysłakowicach z widokiem na Śnieżkę – 33m2
IIIp. Bez pośredników – 508 506 009
Mieszkanie w centrum 81m2, I piętro, stare budownictwo – 511 579 305
bez pośredników
3 pokojowe 54m2 lub zamienię na
2 małe – jedno w Cieplicach – 506
330 843
Pawilon – rynek Zabobrze – więcej
informacji pod numerem telefonu
– 607 975 129
Jelenia Góra – trzypokojowe, 57m2,
ul Norwida, cena 190 tys. – 602 643
670
Mieszkanie w Jeleniej Górze – Karłowicza 35, drugie pietro, słoneczne,
doskonała lokalizacja, podłogi wyłożone panelami, okna plastykowe,
instalacja wodna, elektryczna, kanalizacja oraz ogrzewanie, nowe, 36,40m2
– 135tys. zł – 509 528 102
Mieszkanie 64m w nowym bloku
z cegły z ogródkiem i działką rekreacyjną w pobliżu, w centrum Jeleniej
Góry – 504 415 200
Sprzedam działkę - Dziwiszów
osiedle Leśne Zacisze, bez pośredników, 1735

2 pokoje, 40m, IVp - Elsnera po kapitalnym remoncie z częściowym wyposażeniem bez pośredników - 603 164 775
2 Pokoje Chełmońskiego - adaptacja
strychu 64m całkowite 100m - 663
241 351
2 pokoje po remoncie - Ładne, przytulne mieszkanie na II piętrze bloku w
okolicach szkoły „10-tki”,Powierzchnia:
39m kw. Cena: 169 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219
2 pokoje Zabobrze - mieszkanie 36 m2
na 8 piętrze na Zabobrzu. Referencja SM
204 - 602 727 242
2 pokojowe, 51m2, Jelenia Góra, Zabobrze III, cena 170000 do negocjacji.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokojowe - mieszkanie, 55m2 w Jeleniej Górze, w cenie 175000 zł. N.EuroDom. - 695 384 914
2 pokojowe - mieszkanie, 51m2, Zabobrze III. N.Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokojowe - 39m2, w Jeleniej Górze,
Zabobrze, w cenie 135000 zł. N.EuroDom - 601 540 292

m2 - 885 342 947
REKLAMA

2 pokojowe - W Piechowicach, jedynie
do odświeżenia. 45m2 z zabudowanym
balkonem. Warte oglądnięcia. Nieruchomości Partner - 507 243 718
2 pokojowe - na Moniuszki 35,2m2.
Piękny widok na Karkonosze. Cena 145
000zl - 519 811 860
2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000 zł, zabudowany balkon, przedpokój, kuchnia,
Zabobrze II. - 793 276 386
2 pokojowe Kiepury - 52 m2, po remoncie, wysoki parter - 175.000 zł. Kontakt
- 668 667 637
2 pokojowe Kochanowskiego - 37 m2,
własne ogrzewanie gazowe sprzedamy
Nieruchomości Euro-Dom. - 601 540
292
2 pokojowe mieszkanie - 51m2 na Kiepury, po kapitalnym remoncie z balkonem
- 504 289 423
2 pokojowe oś. Orle - 40m2. Mieszkanie
po remoncie. Z balkonem. IV piętro. Nieruchomości Partner - 507 243 718
2 pokojowe Sobieskiego - 52m2 w stanie
deweloperskim sprzedamy 180 tys. do
negocjacji. Nieruchomości Euro-Dom.
- 500 242 903
2 pokojowe Zabobrze - Posiadamy w
swojej ofercie duży wybór mieszkań 2
pok. na Zabobrzu. Nieruchomości EuroDom. - 075 752 50 45
2 pokojowe Zabobrze - Mieszkanie w
atrakcyjnej cenie, bardzo ładne rozkładowe, balkon - 500 122 447
3 pokoje - Super cena! - 514 600 108
3 pokoje blisko centrum - Polecamy
rozkładowe mieszkanie usytuowane w 4piętrowym bloku na I piętrze, powierzchnia: 49m2. Cena: 179 000-do negocjacji.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
3 pokoje Szklarska Poręba - Mieszkanie
rozkładowe na II piętrze w centrum
Szklarskiej Poręby, powierzchnia:51m2,
cena:199000 zł. Katarzyna Leszczak
Nieruchomości CeLDOM. - 601 622
219
3 pokoje w Cieplicach - 3 pokoje w Cieplicach - 514 600 108
3 pokojowe - 48m2 w Jeleniej Górze,
spokojna okolica i dobra lokalizacja.
Cena 176000 zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
3 pokojowe - Super cena - 514 600 108
3 pokojowe - w Cieplicach 200000 - 500
122 448
3 pokojowe 111 m2 - w rejonie Wyczółkowskiego - cena 360 tys. Euro-Dom.
- 500 242 903
3 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu
64m2 przestronne, duży balkon 195.000
- 669 476 774
3 pokojowe Plac Ratuszowy - 3 pok. w
stanie idealnym na Placu Ratuszowym
sprzedamy Nieruchomości Euro-Dom
- 500 242 903
3 pokojowe Super cena! - 3 pokojowe
Super cena! - 514 600 108
3 pokojowe w centrum - 50m2, nowoczesne, wysoki standard w centrum Jeleniej
Góry. N.Euro-Dom. - 601 540 292
3 pokojowe Zabobrze - 60 m2 3 pokoje
na Zabobrzu - - 668 667 637
40m, 2 pokojowe - 136 tys. - Moniuszki.
Odświeżone mieszkanie z balkonem na
1 piętrze - 508 240 821
47 m2, trzecie piętro - 2 pokoje, Zabobrze
I. 157 000 zł. - 667 219 752
48m ul. Różyckiego - 2 pokoje Ładny
rozkład 145 tys. - 508 240 821
4 pokoje-tanio - Mieszkanie na V piętrze wieżowca na Zabobrzu II.Bardzo
ładne, przytulne i zadbane.Powierzchnia
użytkowa:78m kw. Cena:260 000zł.
Katarzyna Leszczak Nieruchomości
CeLDOM - 601 622 219
4 pokojowe ok. centrum - Mieszkanie
100 m2 na pierwszym piętrze Oś.
Robotnicze . Nieruchomości Euro-Dom.
- 601 540 292
52m2, 2 lub 3 pokojowe - Cena do
uzgodnienia – właściciel - deweloperskie
ul.Sobieskiego, I p., okna na Pd-Wsch,
wys. 3,4m opcja antresol - racus@op.pl
- 885 851 234

BESTUR Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie,

55 000 zł - kawalerka, pierwsze piętro,
25 m2, gmina Stara Kamienica - 667
219 752

pracowników na stanowisko:

55 000 zł kawalerka - 26 m2, pierwsze
pietro w bloku. Gmina Stara Kamienica
- 667 219 752

ul. 1-go Maja 63 zatrudni

Kucharz
Recepcjonista
Miejsce pracy:
Dom Wypoczynkowy „Bełchatów”
w Szklarskiej Porębie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
wraz z listem motywacyjnym w terminie do 21.11.2008r. na
adres e-mail sekretariatsport@hotel.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605-631-599
Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać klauzulę
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

60 tys. Jeżów Sudecki - działka budowlana w pobliżu gaz i pozostałe media
- 693 056 760
64m Kowary - 3 pokoje 165 tys. do negocjacji Nieruchomości - 665 561 306
64m Kowary 3 pokoje - 160000PLN
Nieruchomości - 608 369 332
65 m2 z ogródkiem 130 tys. - Mieszkanie
składa się z 3 sypialni, pokoju dziennego,
łazienki, kuchni i pomieszczeń gospodarczych. Ekonomiczne CO. Nowe okna i
instalacje. Doskonała oferta blisko komunikacji miejskiej, w pobliżu malowniczych
pałaców Wojanów/Łomnica. Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości
- 501 736 644
68 m2, Zabobrze III - 2 pokoje, X piętro,
186 000 zł. - 667 219 752
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72 m2 w Cieplicach - Mieszkanie 2
pokoje - niskie opłaty - referencja SM
196 - 602 727 242

Duży dom poniemiecki - do remontu.
Położony 2 km od granic Karpacza dz.
5,15 ar. Cena 145 tys. - 601 775 135

Działka budowlana w Wojcieszowie,
prąd, kanalizacja, cicha okolica ok. 700m.
Cena 60 tys. - 500 183 175

77m2, 3 pokoje - 2 poziomy z aneksem w
pełni umeblowane. Internet, telefon sprzęt
AGD w zabudowie - 516 035 035

Duży dom z ogrodem - możliwość prowadzenia agroturystyki. Dom znajduje się
3 km przed Karpaczem - spokojna, cicha
okolica - 505 485 295

Działka budowlana - Wojcieszyce.
Niska cena - 514 600 108

80m2 powierzchni magazynowej - wraz
z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi,
dogodny dojazd w Jeleniej Górze - 888
371 746
80 m2 Noskowskiego - 4 pokojowe na
Noskowskiego po remoncie w cenie
260 tys.Stan b.dobry. Nieruchomości
Euro-Dom. - 601 540 292
Atrakcyjna działka - 115000 budowlana - 662 112 344
Atrakcyjne duże mieszkanie - blisko
centrum - 500 131 298
Atrakcyjne działki budowlane - okolice Jeleniej Góry - 508 240 831
Bardzo ładne 2 pokojowe - Sprzedam
bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe,
51m2, parter, Zabobrze III. Nowoczesna aranżacja. Dobra cena .Polecamy!
N.Euro-dom. - 695 384 914
Bez pośredników - 2 pokoje 39m Zabobrze Elsnera 8 150000 - - 502 415 233
Bliźniak 180 m2 - Zabudowa bliźniacza nowa mieszkanie 180m2 koło
Jeleniej Góry. Referencja SD164 - 602
72 72 42
Budynek mieszkalno usługowy - o
pow. 400 m2 świeżo po remoncie w
kurorcie uzdrowiskowo-narciarskim
Świeradów Zdrój. Cena 550000 zł.
- 664 499 814

Duży garaż - przy ul Tkackiej cena do
uzgodnienia - 793 770 062
Duży, ładny dom w Komarnie powierzchnia 340 m2, idealny dla dużej
rodziny lub do prowadzenia agroturystyki,
pokoje z łazienkami, dobra lokalizacja,
ładne widoki. Dom o dużym potencjale.
Polecamy. Nieruchomości Euro-Dom.
- 695 384 914
Dwa pokoje - po kapitalnym remoncie
Centrum NS - 508 240 826
Dwupoziomowe w centrum - Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie 98m2
w Centrum.referencja SM 152 - 602
72 72 42
Dzialka Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360
Działka 15000m2 - pięknie położona
z widokiem na Karkonosze. Możliwość
podziału na mniejsze 3000m2 cena 65zl
m2. wszelkie Informacje - 502 435 097
Działka budowlana - Wojcieszyce
Niska cena - 514 600 108
Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim, 1652 m kw. Cena 148 tys. - 691
791 994

Działka budowlana - Łomnica 14 ar
77 000 zł wydane warunki zabudowy
- 608 129 075
Działka budowlana - Wojcieszyce.
Niska cena - 514 600 108
Działka budowlana - Siedlęcin. 79 tys.
zł - 514 600 108
Działka budowlana - o powierzchni
1652 m kwadratowe cena za metr 105 zł
zgłoszenia pod nr - 517 924 512
Działka budowlana - w Myslakowicach
1200 m2 o wymiarach 60 x 20 z piennym
widokiem na Śnieżkę. Teren idealnie plaski. Cena 99000 zł - 664 499 814
Działka budowlana 5000 m2 - z najpiękniejszym widokiem na Karkonosze w
całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Zapraszam
do zobaczenia na żywo. Cena 62 zl/m2
- 664 499 814
Działka Karpacz - Ładna widokowa
o powierzchni 1240m2 EuroDom - 500
242 903
Działka oś. Czarne - 2400 m2 Nieruchomości Euro-Dom. - 075 75 250 45
Działka Staniszów - Ładną - powierzchnia 1200m2 , 78 tys., EuroDom - 500
242 903
Działka w Jeżowie - 1700 m2, CENA
100 tys. - 509 307 260

Cieplice 4 pokoje - Pol domu do
remontu. Z ogrodem. 175 tys. do negocjacji . Nieruchomości Partner - 507
243 718
Dom - w Myslakowicach - 662 158 513
Dom do remontu - - Dom poniemiecki do
remontu 2 km od Karpacza dz. 5.15.ar.
Cena 145 tys. - 601 775 135
Dom do remontu - z dużą działką w
Wojcieszowie - 514 600 108
Dom Mysłakowice Okazja! - do niewielkiego wykończenia w bardzo dobrej
cenie 340 tys. - 500 242 903
Dom na wsi - 42 km od Jeleniej Góry.
Dobry dojazd. Dom wyremontowany
z ziemią. Referencja SB193 - 602 72
72 42
Dom po remoncie - w Sobieszowie.
168 m2 powierzchni, 500 m2 działki.
- 667 219 752
Dom wolnostojący - w Wojcieszowie
za 175.000 w spokojnym i ustronnym
miejscu. Duża działka wokół domu, z
ogrodem - 669 948 030

Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 602732135

Dom w cenie 100 tys., - solidny, 5 pokoi,
razem z gruntem 1ha - 693 056 760
Dom w centrum - 220m2 z ogrodem.
Referencja SD14 - 602 72 72 42
Dom w Dziwiszowie - 200 m2 powierzchni
całkowitej, 6 pokoi, większość po remoncie, 1200 m2 działki. - 667 219 752
Dom w Górach Kaczawskich - Dom 200
m2 na działce 1500 m2 w Wojcieszowie
(24 km od JG) do remontu. W domu są
nowe okna, rury, wanna, kafle. Cena
134000 zł - 664 499 814
Dom w Karpnikach - Nowy, funkcjonalny dom z garażem o powierzchni
mieszkalnej 120 m2, działka o pow. 19
a w Karpnikach - 550.000 zł. cena do
negocjacji - 668 667 637
Dom w Łomnicy - Nowy, ładny dom
do wykończenia według własnych
potrzeb. Cena: 479 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219
Dom w Myslakowicach - 120 m2. Cena
560 tys. - 662 158 513
Dom w okolicy Cieplic - 420000 Nieruchomości - 665 561 306
Dom w okolicy Jeleniej Góry - 200/515
m2. Cena 150000 zł. - 504 891 144
Dom w stanie surowym - zamkniętym w
okolicach Jeleniej Góry cena za 1mkw
1500 zł oferta bez pośredników polecam
- 888 269 797
Dom w stanie surowym - w Jeleniej
Górze sprzedamy w cenie 330 tys. do
dużej negocjacji. - 601 549 292
Dom w Wojcieszowie - 122 m2, 6
pokoi, 1489 m2 działki. 145 000 zł - 667
219 752
Dom + hale produkcyjne 340.000 Obiekt położony jest przy drodze krajowej
niespełna 20 km od Jeleniej Góry. Zabudowania są na czterech odrębnych działkach na których znajduje się: budynek
mieszkalny z garażem o pow. użytkowej
245.8 m2 oraz trzy hale produkcyjne o
łącznej powierzchni użytkowej 1571,45
m2. GNK - 508 152 068

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Doskonała oferta inwestycyjna.
Kamienica w pobliżu centrum miasta.
Doskonała na różnorodną działalność.
Parking, grunt własność ok 1000
m.kw. wszystkie media. 625 m.kw powierzchni użytkowej. Doskonała cena.
0501736644 Remigiusz Rychlewski

Ładne, dwupokojowe mieszkanie,
o powierzchni 47 m2, usytułowane na
pierwszym piętrze w domu wielorodzinnym, w miejscowości oddalonej 15 km od
Jeleniej Góry. Mieszkanie perzestronne,
słoneczne. Wymienione okna i drzwi
wejściowe. Ogrzewanie piecem na paliwo
stałe, zamontowanym w kuchni. Garaż i
ogródek. 127 000 zł. Tel: 667 219 752

Piękna rezydencja blisko Jeziora Złotnickiego, 5 stawów zarybionych, las,
pastwiska, 14 ha gruntów. Wspaniałe na
obiekt turystyczno - rekreacyjny.
Cena: 2650 000,- zł.
Tel: 600030275 Witold Chłond

Duże mieszkanie - w centrum o
powierzchni 99 m2 BN - 509 318 410
Duże mieszkanie - w stanie deweloperskim, 2 piętro plus poddasze do adaptacji. Cena do uzgodnienia Nieruchomości
- 508 240 823
Duży dom - poniemiecki do remontu.
Położony 2 km od granic Karpacza dz.
5,15 ar. Cena 145 tys. - 601 775 135
Duży dom,320m2 - Sprzedamy duży
dom, 320m2, w okolicy Jeleniej Góry,
idealny dla dużej rodziny lub prowadzenia agroturystyki. N.Euro-Dom. - 695
384 914

Cieplice
Willa po modernizacji 170m.kw.,
6 pokoii, działka 450m.kw (mozliwa
dzierżawa lub wykup rzyległego gruntu)
cena 543.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy
tel. 602 732 135

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Działka w Jeżowie 1700 m2 - cena 99
tys. pilne - 509 307 260

Kawalerka - Kawalerka - 514 600
108

Działka w Wojcieszycach - 30 PLN/
m2 sprzedam bez pośredników - 502
068 178

Kawalerka - do zamieszkania od
zaraz o powierzchni 26 m2 na Zabobrzu
Cena 98 000 zł - 669 620 071

Działka w Wojcieszycach - z widokiem
na góry - 607 540 408

Kawalerka 27m2 - w Świerzawie, 2
piętro. Niski czynsz - 514 983 501

Działka - Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360

Kawalerka 30m2 - typu studio na I
piętrze kamienicy z 2004 r. Cena 130.000
zł. - 668 667 637

Działki w Radomierzu - budowlane, 35
zł/m2, wielkość do uzgodnienia. Piękne
widoki. - 667 219 752

Kawalerka blisko centrum - 50000 zł
- 517 608 333

Dziwiszów 1 ha - pięknie położony
- 603 954 845
Garaż - przy ul. I Maja - 918 184 096
Grunt 13700 m2 - Grunt o pow. 13.700
m2 w gminie Stara Kamienica , na pow.
około 4000 m2 pozwolenie na budowę ,w
pobliżu działki stacja trafo oraz wodociąg
- atrakcyjna CENA 170.000 ZŁ. - 668
667 637
Grunt rolny 8 ha - Rola. Dwa kawałki
5+3. Koło Świerzawy. Dopłaty, dodatek
górski, KRUS, inne dotacje. Nieruchomości Remigiusz Rychlewski - 501
736 644
Hala na sprzedaż - Hala o powierzchni
530 m2 na działce o pow.1513 m2 w
Jeleniej Górze - 668 667 637
Hale magazynowa - 530/1513 m2
- różną działalność Cena 630000 zł.
- 504 891 144
Idealnie płaska - działka budowlana
1200 m2 (60 x 20) w Mysłakowicach.
Działka z widokiem na Karkonosze.
Dogodny dojazd. Cena 99000 zł - 664
499 814
Kamienica okazyjnie - 625 m2
powierzchni użytkowej, grunt 993m.kw
własność. Doskonała lokalizacja blisko
centrum, okolice Akademii Ekonomicznej. 1500 zł/m2 do rozmów. Doskonała
inwestycja, różnorodne możliwości.
Dobra cena. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644
Karłowicza - dwa pokoje 133000
- 662 112 344
Kawalerka - blisko centrum 50000 zł
- 517 608 333

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

Kawalerka blisko centrum - o
powierzchni 30m2, nowa , I-piętro.
Referencja SM 214 - 602 72 72 42

Komfortowe 2 pokoje - Atrakcyjne
2-pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II;
I piętro; 39m kw. Cena:175000. Cezary
Chalecki, CeLDOM - 601 758 845
Komfortowe 3 pokojowe Karpacz
- urządzone mieszkanie Nieruchomości
Euro-Dom. - 075 752 50 45
Komfortowy - apartament w Karpaczu - 514 600 108
Kowary mieszkanie - Mieszkanie w
bloku EuroDom - 500 242 903
Lokal w centrum 90m - idealny na
gabinety lekarskie - 782 364 227
Ładna kawalerka - 36 m2, Zabobrze lll,
131 tys. - 669 620 071

Kawalerka w centrum - po remoncie
umeblowana atrakcyjna cena polecam
- 500 122 446

Ładne 3 pokojowe - mieszkanie 112
m2 w centrum Jeleniej G. Pilnie - 691
596 024

Kawalerka w centrum - Sprzedam
kawalerkę w centrum. Referencja SM
215 - 602 727 242

Ładne małe mieszkanie - w Jeleniej
Górze - 500 131 298

Kawalerka w centrum 30m2 - na II
piętrze. Cena 125 000zł. Referencja SM
215 - 602 72 72 42
Kawalerka w centrum miasta - w
spokojnej dzielnicy - 721 120 017
Kawalerka w okolicy - Morcinka duża
ładna parter 37m - 500 122 446
Kiepury 2 pokojowe - Ładne 52 m2,
parter 175 tys. Nieruchomości EiuroDom. - 500 242 903
Kiepury 36m właściciel, IV p. - w IV
kondygnacyjnym Mieszkanie ładne, słoneczne do własnej końcowej aranżacji.
Niski czynsz - 180 pln. - 695 943 795
Kiepury 36m właściciel IV p. - w IV
kondygnacyjnym mieszkanie do własnej
aranżacji. Niski czynsz - 180 pln. Cena
125 tys. - 695 943 795
Kiepury 3 pokojowe ok. Zus-u - 3 pokojowe z balkonem , wyposażone i umeblowane w b.dobrym stanie technicznym do
wprowadzenia sprzedamy Euro-Dom.
Cena 235 tys. - 601 540 292
Kiepury 52 m2 - Mieszkanie 2 pokojowe,52 m2, po remoncie - 175.000 zł.
do negocjacji. - 668 667 637
Kiepury 52 m2 okazja ! - 2 pokoje,
piętro IV , słoneczne ,zadbane mieszkanie w cenie 168000 zł. do negocjacji
- 668 667 637

Zabobrze II
atrakcyjne, środkowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie, usytuowane na
optymalnym I piętrze. Powierzchnia
ma do zaoferowania: salon otwarty na
kuchnię, sypialnię, łazienkę z toaletą
oraz przedpokój. Meble kuchenne i
szafy typu „Komandor” pozostają w cenie, do mieszkania przynależy piwnica.
Wnętrza są bardzo gustownie i stylowo
urządzone, standard mieszkania jest
podwyższony. Oferta dla wymagających.
Cena: 175.000, Cezary Chalecki, 0 601
758 845, 075 64 45 605.

Zabobrze I
rozkładowe mieszkanie położone na 3
piętrze bloku. Na powierzchnię
43,60mkw składają się: pokój dzienny
z zabudowanym balkonem, sypialnia,
słoneczna kuchnia, łazienka z toaletą
oraz przedpokój. Mieszkanie wymaga
odświeżenia.
Atutem jest dogodna lokalizacja, do centrum 10 minut. Cena: 156.000, Katarzyna
Leszczak 0 601 622 219, 075 64 45 605.

Mieszkanie 2 pokojowe, - 39 m2, po
remoncie, czwarte piętro Zaboborze II.
- 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe. - Atrakcyjne
po remoncie. Nowe okna, instalacje.
Własne ekonomiczne ogrzewanie,
wspólny ogródek. Przestronna łazienka
z oknem. Dobra cena - nieruchomości
- 501 736 644

Ładne przytulne mieszkanie - poddaszowe Cieplice mierzone po podłodze
64m bezczynszowe garaż ogródek
- 504 091 818

Mieszkanie 2 pokojowe - do zamieszkania od zaraz, rozkładowe, o powierzchni
51,29 m2 na Zabobrzu lll. Cena 175 000
zl - 691 791 994

Ładna, duża kawalerka - na Zabobrzu
lll, środkowa bardzo ciepła, 36m2. - 669
620 071

Mieszkanie 2 poziomowe - 80 metrów
na Kiepury nowy budynek. Cena 329
tysięcy - 666 884 153

Ładne 2 pokoje - 35m2, urządzone i
umeblowane w Jeleniej Górze. N.EuroDom. - 601 540 292

Mieszkanie, 3 pokoje - 72.5m2 bez
pośredników lub zamienię na 2 pokoje z
dopłatą - 669 569 669

Ładne 2 pokojowe - Sprzedamy ładne 2
pokojowe, 51m2, Jelenia Góra, Zabobrze
III, nowoczesne, wyremontowane w 2008
rok, cena 175000 zł. do negocjacji. Polecamy! N. Euro-Dom. - 695 384 914

Mieszkanie 3 pokoje - Cicha, zielona
dzielnica, dobra lokalizacja. Mieszkanie
na pierwszym piętrze. Balkon, garaż,
ogród za domem - 609 430 003

Ładne 2 pokojowe - 39m2, w Jeleniej
Górze, w cenie 166000 zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Ładne, przytulne - mieszkanie 2 pokojowe, o powierzchni 38,80 m2 na Zabobrzu ll, 4 piętro. Cena 159 900 zł - 669
620 071
Ładny dom okolice Karpacza - stan
deweloperski, duża działka widok na
Śnieżkę, spokojne miejsce, dobra cena
- 608 254 483

Mieszkanie 3 pokojowe - 54m na os.
XX lecia - 506 330 843
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry, cena 230 tys. zł. NKROL
- 600 258 703
Mieszkanie 44m2 - w Kowarach po
kapitalnym remoncie, okna PCV, 1-sze
piętro. Cena 77 tys. zł do negocjacji
- 889 893 553

II - Blok docieplony. Cena 145 000 zł
- 669 620 071
Mieszkanie trzypokojowe - 56,2 m2,
niski czynsz - 508 240 822
Mieszkanie w centrum - drugie piętro,
100 m2, do remontu. 207 000 zł. - 667
219 752
Mieszkanie w Dziwiszowie - 2 pokoje
łazienka kuchnia 49,2 m2 - 663 509
668
Mieszkanie w Kowarach - 47m 2
pokojowe w blokach - 500 122 446
Mieszkanie w Kowarach - Mieszkanie
w Kowarach - 506 165 766
Mieszkanie w Mysłakowicach - pokój,
kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m, 1
piętro, CO etażowe, odświeżone, panele
podłogowe. Cena 99000 - 501 264 773
Mieszkanie w Mysłakowicach - 46 m2,
2 pokoje, po remoncie, czwarte piętro.
135 000 zł - 667 219 752
Mieszkanie w okolicy - Malej Poczty
66m na 3 piętrze - 500 122 446
Mieszkanie w Piechowicach - Sprzedam mieszkanie 40 m2 ,2 pokoje na II
piętrze - cena135000 zł. - 668 667 637
Mieszkanie w Pilchowicach - Cena 65
tys. zł. - 509 307 260
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2, parter
domu 3 pokoje i ok. 1500m2 działki.
Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510
250 607
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2, parter
domu: 3 pokoje i ok.1500m2 działki.
Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510
250 607
Mieszkanie w Sobieszowie - 2 pokojowe o pow. 46 m2 ,duży balkon, I piętro
, ogrzewanie gazowe,okna pcv. Kontakt
- 668 667 637
Miłków działka - o powierzchni 4000m2
sprzedam Nieruchomości EuroDom
- 500 242 903

Mieszkanie 49m2 - Zabobrze, drugie
piętro, bardzo dobra lokalizacja, po
kapitalnym remoncie. Bez pośredników
- 697 980 024

Miłków działkę 4000 m2 - ładnie położoną z dostępem do mediów w Miiłkowie(
ok.3 km do Karpacza).Nieruchomości
Euro-Dom. - 075 752 50 45

Mały dom w Jeleniej Górze - Cena 299
000 zł. - 504 891 144

Mieszkanie 4 pokojowe - Posiadamy
do sprzedaży mieszkania 4 pokojowe,
pow. ok. 80m2, w Jeleniej Górze, Zabobrze N.Euro-Dom - 695 384 914

Mysłakowice kawalerka - Cena
105000 zł. - 608 221 943
Na Zabobrzu - ul. Moniuszki. Cena do
uzgodnienia - 500 183 175

Mam do wynajęcia 3 pokojowe - blisko
AE - 514 600 108

Mieszkanie 4 pokojowe - 79,8 m2.
Zabobrze ll - 669 620 071

Mieszkanie 2-poziomowe - 8O
metrów, na Kiepury, nowy budynek.
Cena 329 tysięcy. - 666 884 153

Mieszkanie 4 pokojowe - o pow. 67 m2.
blisko Rynku, rozkładowe, słoneczne.
Cena 230 000 zł. - 669 620 071

Noskowskiego 65 m2 - 3 pokoje,
po remoncie w bloku z windą. - 667
219 752

Mieszkanie - Mieszkanie dwupokojowe 38 m2 na Zabobrzu III - 508
240 822

Mieszkanie 52m2 - pierwsze piętro,
Zabobrze 3. Cena - 502 677 252

M3 na Placu Ratuszowym - Doskonale
wykończone, 50m2 atrakcyjna cena.
Ścisłe centrum - 508 240 830

Mieszkanie - w Pilchowicach lub
zamienię na samochód - 509 307 260
Mieszkanie - Mieszkanie - 514 600
108
Mieszkanie - atrakcyjna cena - 502
677 252
Mieszkanie - w 3 rodzinnej kamienicy
z ogrodem i garażem Cieplice polecam
- 500 122 446
Mieszkanie 127 000 - Gmina Stara
Kamienica, 47 m2, 2 pokoje, pierwsze
piętro z garażem. - 667 219 752
Mieszkanie 135 000 zł - Dwupokojowe, 42 m2, 10 piętro w bloku z windą.
Zaboborze II. - 667 219 752

Mieszkanie 2 pokoje - 39 m2 parter
150000 Zabobrze Elsnera 8 - 502
415 233
Mieszkanie 2 pokoje - 3 piętro, rozkładowe, słoneczne, środkowe, wymienione
okna, ocieplenie w trakcie Zabobrze
I Różyckiego 5,37mk2 140 tys. - 660
041 935
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie
w Cieplicach. 145000. Wykończone
- 791 693 002
Mieszkanie 2 pokoje - przechodnie
parter, ogrzewanie elektryczne na Morcinka, cena 120 tys. - 511 851 114
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie,
urządzone - Zabobrze, bez pośredników
- 792 295 710
Mieszkanie 2 pokoje - 39m Elsnera 8
parter 150000 - 502 415 233

Łomnica
nowy dom jednorodzinny z garażem
do własnego wykończenia wewnątrz,
usytuowany kilka kilometrów od centrum
Jeleniej Góry, we wsi w gminie Mysłakowice. Dom ma do zaoferowania, na
parterze: przestronny salon, kuchnię ze
spiżarnią, toaletę,
przedpokój oraz kotłownię, na piętro prowadzą drewniane schody, znajdujemy
tu: 3 sypialnie, łazienkę oraz holl. Nad
garażem jest duży taras. Dom wybudowany został z pustaka
ceramicznego „porotherm „, dach pokryty jest cieniowanym gontem. Cena:
479.000, Katarzyna Leszczak 0 601 622
219, 075 64 45 605.

Mieszkanie 2 pokojowe - o pow. 55
m2. blisko centrum, w zadbanej kamienicy. Cena 174 250 zł. - 669 620 071

Ładne mieszkanie - na Zabobrzu 3 51m
- 500 122 446

Mieszkanie 2 pokoje - z ogródkiem, 50
m2Cieplice 155 tys. zł. - 721 326 138

Spokojna okolica, blisko centrum
mieszkanie oferuje swoim metrażem:
pokój dzienny z wyjściem na balkon, 2
sypialnie, słoneczną kuchnię, łazienkę oraz przedpokój. Wnętrza wymagają odświeżenia. Optymalne I piętro, ogrzewanie miejskie płacone w
czynszu (ok. 200zł). Cena: 179.000,
Katarzyna Leszczak 0 601 622 219,
075 64 45 605.

Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe,
słoneczne o powierzchni 39 m2. na Zabobrzu l. Cena 162 000 zł . - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
3 wysoki parter z windą, po remoncie,
okna pcv, drzwi wymienione, powierzchnia 51m2, cena: 170 000 do negocjacji
- 603 937 108

Mieszkanie 135 000 zł - 42 m2 2
pokoje po remoncie. Blok z windą Zabobrze II. - 667 219 752
Parter kamienicy dwurodzinnej w Cieplicach, zajmuje powierzchnię ponad 200
mkw i oferuje: 5 przestronnych pokoi,
kuchnię ze spiżarnią, 2 łazienki, przedpokój oraz oszkloną
werandę. Nieruchomość po kapitalnym
remoncie, wymieniono instalacje, założono instalację alarmową, c.o. i TV SAT do
ekranów plazmowych, odrestaurowano
drzwi, a także parkiet
i deski na podłogach, w przedpokoju
pozakładano podświetlone gzymsy.
Charakteru nieruchomości dodają dwa
oryginalne, piękne piece. Do lokalu przynależą 3 piwnice o powierzchni ok. 30
mkw oraz garaż. Atutem jest lokalizacja,
duży ogród o pow. 800
mkw oraz oryginalne wnętrza. Cena:
620.000, Cezary Chalecki, 0 601 758
845, 075 64 45 605.

Mieszkanie 2 pokojowe - 52,10 m2.
na Zabobrzu ll, pierwsze piętro. 184 500
zł - 669 620 071

Mieszkanie 2 pokoje, 3 piętro - rozkładowe, słoneczne, środkowe, wymienione
okna, ocieplenie w trakcie, Zabobrze
I Różyckiego 5,37m2, 140 tys. - 660
041 935
Mieszkanie 2 pokojowe - 39m2 w
Jeleniej Górze, Zabobrze II, po remoncie.
Cena 165000 zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - 46,4 m2.
Zabobrze l, 161 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 38,8 m2.
Zabobrze ll, 160 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m kw.
Zabobrze l, 145 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m2
na Zabobrzu II. Cena 150 000 zł. - 519
811 860

Mieszkanie 52 m2 Zabobrze - Mieszkanie 52 m2, 2 pokojowe, I piętro,
zadbane, okna nowe drewniane. Kontakt
- 668 667 637

Nowe70m mieszkanie - w Jeleniej
Górze. Wykończone z dwoma balkonami
Cena:250000 zł. Możliwość zamiany na
mniejsze z doplatą - 609 230 355
Nowe 2 pokojowe - 52m2, stan deweloperski w Jeleniej Górze, w cenie 180000
zł. N.Euro-Dom. - 601 540 2292

Mieszkanie 53m - 160.000 zł. - 723
143 566

Nowe 2 pokojowe - 54,4 mieszkanie
w stanie deweloperskim w Szklarskiej
Porębie - 693 539 967

Mieszkanie, 63m + balkon - 3 pokojowe, łazienka i wc osobno, 1 piętro,
Noskowskiego, cena 3700zł/m, bez
pośredników - 792 155 716

Nowy dom - 180m2, w Łomnicy.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Nowy dom - w Sobieszowie - 514
600 108

Mieszkanie 70m - w spokojnej dzielnicy 3 pokoje czynsz 70 zł cena z
garażem 278 tys. bez garażu niższa do
uzgodnienia - 793 770 062

Nowy dom 120m2 - 120m2, okolice
Jeleniej Góry, dobra cena 330000 zł do
negocjacji. N.Euro-Dom - 601 540 292

Mieszkanie 73m - 3 pokoje atrakcyjna
lokalizacja, blisko park, przystanki, sklepy
- 668 832 257
Mieszkanie 75m2 - w Cieplicach po
remoncie zdjęcia na email apartament@
cieplice.info - 603 948 774
Mieszkanie 90.000 zł. - 41 m2 w
okolicy Jeleniej Góry do częściowego
remontu - cena 90.000zł. Kontakt - 668
667 637
Mieszkanie do remontu - w Komarnie, powierzchnia 85 m2 + piwnica 27
m2, cena 95 tys. Nieruchomości - 508
240 823
Mieszkanie dwupokojowe - słoneczne
na 9 piętrze. Zaletą są piękne widoki. W
pobliżu szkoła, kościół, szpital, sklepy.
Spokojna okolica. Cena 145 000zl - 519
811 860
Mieszkanie na Czarnym - 3 p. 70m
245000 zł - 504 706 707
Mieszkanie na wsi - bez pośredników
w cenie do 30 tys. zl. - 509 698 341
Mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje po
remoncie. Cena 155000 Nieruchomości
- 515 285 788
Mieszkanie na Zabobrzu 3 - 52m/2,
dwa pokoje cena 165 000 zł - 662
009 700
Mieszkanie poziomowe - bezczynszowe ze skosami blisko centrum - Rreferencja SM 216 - 602 727 242
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 2
pokojowe o pow. 51.80 m2. na wysokim
parterze, Zabobrze lll. Cena 194 750 zł.
- 691 791 994
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne,
3 pokojowe o pow. 48 m2 w Cieplicach,
ogrzewane kominkowe. Cena 193 700 zł.
NSzymkiewicz - 691 791 994
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne,
3 pokojowe o powierzchni 58,10 m2 na
Zabobrzu. Cena 195 000 zł. NSzymkiewicz - 669 620 071
Mieszkanie, słoneczne - 2 pokojowe
o powierzchni 35,20 m2 na Zabobrzu

Nowy dom w Łomnicy - 180m. - 600
037 149
Nowy dom w Piechowicach - Sprzedam
nowy dom w Piechowicach. Powierzchnia 245m2, możliwość wykorzystania
powierzchnia parteru pod działalność.
Referencja SB 168 - 602 72 72 42
Pensjonat - Szkarska Poręba Połowę budynku mieszkalno-pensjonatowego w Szklarskie Porębie Średniej,
pow. 280 m2, 10 pokoi, działka pow. 1,03
ha, piękne widoki na Karkonosze i dolinę,
nPartner. - 604 508 308
Piękna duża działka - pod budowę
domków jednorodzinnych, asfaltowa
droga dojazdowa, media, widok i las
cudny w Górzyncu - 667 264 181
Pilnie 51,5m2 - 2 pokojowe z opcją 3
pokojowego. Cena do uzgodnienia, właściciel, jasne, przestronne, rozkładowe,
deweloperskie, pośrednikom dziękuję
- 607 232 342
Pilnie atrakcyjne 2 pokojowe - Zabobrze
54m, rozkładowe, zabudowa kuchenna w
cenie, bardzo ciepłe, niski czynsz, doskonała lokalizacja i widok - 600 801 863
Pilnie sprzedam - 38m2! - 514 600
107
Pizzeria – super cena - Pizzeria
– super cena - 514 600 108
Plac Ratuszowy m-3 - mieszkanie
trzypokojowe położone w kamienicy na
Placu Ratuszowym, do częściowego
remontu, 220 tys, zł, nPartner. - 604
508 308
Plac Ratuszowy - trzypokojowe - do
odświeżenia położone w kamienicy na
Placu Ratuszowym, pow. 54 m2, cena
220 tys. zł - do negocjacji! nPartner
- 790 359 599
Pocztowa 43m2 - parter co gaz
osobne wejście 150000 - 502 191 927
Połowa bliźniaka - z ogrodem plus
garaż - 725 432 509
Połowa bliźniaka - 98m z ogrodem
591m i garażem 30m - 725 432 509

Połowa domu - 120 m2. w Karpaczu
bardzo dobra lokalizacja, cena 510 tys.
- 691 791 994
Połowa domu - 110 m2 bardzo dobra
lokalizacja, dobra cena - 691 791 994
Po kapitalnym remoncie - Mieszkanie
2 pokojowe, wysoki parter po solidnym remoncie. Własne ogrzewanie ,
przestronna łazienka, nowe okna, niski
czynsz. - 501 736 644
Pół domu - w podziale pionowym w Cieplicach. Dom do częściowego remontu.
I piętro do zamieszkania od zaraz. Na
podwórku garaż. Cicha i okolica. Cena
340000 - 664 499 814
Pół willi - Mieszkanie willowe w rejonie
ul. Nowowiejskiej . Cena 420 tys. - 601
540 292
Przytulne 2 pokojowe - na 2 piętrze
- 514 600 107
Sprzedam garaż - przy ulicy I Maja , z
mediami oraz kanałem.Kontakt 502 875
528 - 091 81 840 96
Sprzedam lokal - Sprzedam lokal
usługowy 52,10 m2, Zabobrze III, cena
235.000 zł - 601 435 070
Sprzedam lub wynajmę - kiosk własność Wolności - róg Daniłowskiego przy
Osiedlu XX Lecia - Cieplice. Dobry punkt
602 841 891 - 604 060 394
Sprzedam lub zamienię - rozkładowe
mieszkanie 2 pokojowe na wysokim
parterze na Kiepury na 3 pokojowe na
Zabobrzu - wstawione są nowe drewniane okna - 889 499 141
Sprzedam mieszkanie - 2 pokojowe
W Piechowicach - 135.000 zł. - 668
667 637
Sprzedam, zamienię - na mieszkanie.
2 działki szeregówki Cieplice. Cała dokumentacja projekt, zezwolenie na budowę
- 609 299 524
Staniszów działka 1200 m2 - Ładną
działkę o pow. 1200m2 ( zgoda na odrolnienie)sprzedamy w cenie 78 tys. Nieruchomości Euro-Dom . - 500 242 903
Stoisko na Florze - Stoisko na Florze
Cena 1.500 zł. - 501 478 144
Stylowe mieszkanie w centrum - I
piętro zadbanej kamienicy, po większościowym remoncie, oryginalne odrestaurowane drzwi, sufity i 2 piece kaflowe,
do wykończenia jedynie łazienka i
zabudowa kuchenna, 89 m2, 300 tys.
zł, nPartner - 790 359 599
Super cena!!! - Mieszkanie 3-pokojowe,87m kw,I piętro dwurodzinnej kamienicy
w Janowicach Wielkich,po remoncie.
Cena:160 000zł-do negocjacji! Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219
Super okazja - Zabobrze 3 1 piętro 2
pokoje 52m2 super cena - 662 009 700
Sygietyńskiego - 2 pokojowe, 49
m2, słoneczne, rozkładowe, częściowo
umeblowane, 180 tys. PLN - 695 256
460
Szeregówka na Widoku - Referencja
SD 201 - 602 727 242
Szklarska Poreba - dwupokojowe,
46,5m po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja,
osobne wc, do zamieszkania od zaraz!
- 517 353 026
Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m,po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja,
osobne wc, do zamieszkania od zaraz!
- 517 353 026
Szklarska Poręba - 3 pokojowe
- 199000 - 500 122 448
Szklarska Poręba - mieszkanie 48
m2. cena 195000 zł. - 608 221 943
Szklarska Poręba - mieszkanie
- Szklarska Poręba - mieszkanie - 608
221 943
Tanio kawalerka - blisko centrum
idealna pod wynajem 54 tys. zł polecam
Sudety - 721 824 886
W Górzyńcu 45 arów - działki/ również dla
dewelopera/ pod budowę domków jednorodzinnych - piękny teren pod lasem
dojazd asfaltowa - 667 264 181
W Maciejowej - dom do remontu, cena
do uzgodnienia - 601 410 043
XX-Lecia - 2 pokojowe - 505 089 709
Zabobrze 2 pokoje 167 500 pln - Do
sprzedania mieszkanie 2-pokojowe
52m2 na Zabobrzu III. 4-pietro. Pokoje
18 i 13 m2. Czynsz 230 pln/miesięcznie.
Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Zabobrze 2 pokojowe 135 tys. - 39 m2
po remoncie kapitalnym na Karłowicza
sprzedamy Nieruchomości EuroDom.
- 500 242 903
Zabobrze 58m2 - Trzypokojowe
mieszkanie na VI piętrze w wieżowcu.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój po remoncie. Jeden pokój do
remontu.Cena:182 000zł. Katarzyna
Leszczak Nieruchomości CeLDOM.
- 601 622 219
Zabobrze II - Mieszkanie 3-pokojowe
do niewielkiego remontu, rozkładowe,
51m2, IV piętro. Cena: 190000 zł CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622
219
Zabobrze I, 2 pokojowe 135 tys.
- Mieszkanie zadbane po wymianie
wszystkich instalacji, nowe okna sprzedamy EuroDom - 500 242 903
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Zabobrze Karłowicza - koło Jubilata
- 661 991 555
Zadbane 3 pokojowe - mieszkanie
przy ul Moniuszki, rozkładowe, 5 piętro
- 600 094 653
Zadbane, przytulne - mieszkanie
2 pokojowe, o powierzchni 35,20 m2
na Zabobrzu ll. Cena 145 000 zł - 669
620 071

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia,
obiekty sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela, sale wykładowe,
pomieszczenia biurowe, siłownia,
sporty walki w Jeleniej Górze ul:
Nowowiejska 43 – 075 75 250 17, 606
360 443, 606 356 064
Tania kwatera w Kowarach – 668
845 571
Garaż z możliwością garażowania
– 695 605 043, 075 75 215 95
Studentkom, duży, umeblowany
pokój dwuosobowy. Wspólny salon
z kuchnią oraz łazienka – 350 zł od
osoby, ogrzewanie w cenie – centrum
– 609 985 090
2 lokale - w Jeleniej Górze 50m2 i 70m2.
Idealne na gabinet, sklep, gastronomię,
usługi, biuro itp. Korzystne warunki - 510
124 844
2 pokoje ul. Sudecka - mieszkanie 34
m2 - II piętro ul. Sudecka -Park Sudecki(budynek III piętrowy z windą). Dwa
pokoje z aneksem kuchennym. Aneks
umeblowany + lodówka. Cena najmu
1000zł + opłaty wg. liczników ok. 300 zł
- 606 393 911
2 pokojowe do wynajęcia - Do wynajęcia
bardzo ładne umeblowane mieszkanie
2-pokojowe w Cieplicach na Os. Orlim.
Cena 1200 + media + kaucja zwrotna
2400. Nieruchomości - 508 240 823
2 pokojowe mieszkanie - na osiedle XX
lecia w Cieplicach 700 zł plus rachunki.
Najchętniej dla studentów - 509 478
490
3 pokoje na Kadetów od grudnia - Mieszkanie do wynajęcia od grudnia, umeblowana łazienka i kuchnia (możliwość
umeblowania pokoi), bez pośredników,
nowe, 2 poziomowe ( na dole dwa
pokoje), 91 m, duża jasna kuchnia.
Cena: 1300 + media. 693 295 566 - 697
870 895
3 pokojowe dla studentów - Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe przy ulicy
Moniuszki wolne od połowy listopada
kablówka, Internet cena 1200 + czynsz
(ok.300 zł) + liczniki dla zainteresowanych: jacfor@wp.pl - gg 763220 Oferta
wyłącznie dla studentów - 515 680 868
Apartament - 3 pokoje przy ul. Morcinka (73m2) Częściowo umeblowane
(łazienka i kuchnia). Możliwość podłączenia Internetu. Ogrzewanie centralne
i c.w.u. ujęte ryczałtem w czynszu najmu
- 695 725 853
Apartament do wynajęcia - 50 m w
ścisłym centrum Jeleniej Góry nowocześnie urządzony- wynajmę - 1500 zł plus
opłaty licznikowe - 607 287 654
Bilbord - 5m x 2m przy wyjeździe z
Kowar w kierunku Jeleniej Góry - 609
069 367
Dom - w obrębie Jeleniej Góry. Dom
jest nowy! 1500 zł/miesięcznie - 509
318 410
Domek na Andrzejki - urodziny, imieniny, osiemnastki, półmetki, wieczory
kawalerskie i panieńskie i inne. 3 poziomy
- miejsce do tańczenia, miejsce do
siedzenia (kanapy stoliki), miejsce do

leżenia. Kromnów 10 km od Jeleniej
Góry, Dobry dojazd z JG. GG 8776035
-napisz wyśle zdjęcia - 793 610 490
Do wynajęcia - 2 pokojowe mieszkanie
na Zabobrzu - 504 397 999
Do wynajęcia - Na kancelarię lub gabinety - duże mieszkanie - ścisłe centrum
Jeleniej Góry. - 513 018 455
Do wynajęcia - Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry. - 603 347 415
Do wynajęcia nowy lokal - handlowousługowy 90 m2 - Kopernika. - 694
27 25 26
Hala do wynajęcia - ul. Wolności o
powierzchni 600 m2 - 603 851 936
Kawalerka - od zaraz umeblowana
kawalerka przy Pl. Niepodległości. Cena
(już z ogrzewaniem i wodą) 800 zł + prąd
według zużycia. Kaucja 800 zł. Nieruchomości - 508 240 823
Kawalerka - w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego, umeblowana, po remoncie, wolna od zaraz, 600zł miesięcznie +
opłaty licznikowe - 693 539 968
Kawalerka - w centrum miasta - 728
323 900
Kawalerka - Pod Jeleniami - 728
323 900
Kawalerka w Staniszowie - umeblowana. Dojazd autobusem nr 19, 6
km od centrum Jeleniej Góry. Cena 700
zł miesięcznie bez dodatkowych opłat.
- 508 148 773
Kawalerka Zabobrze - od jutra
- (30m2) - na Zabobrzu II przy ul. Bacewicz. Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon, pralka, lodówka,
- 517 662 543
Lokal w pełni wyposażony salon
fryzjersko-kosmetyczny 2 stanowiska
fryzjerskie, plus solarium. Kowary - 605
297 060
Lokal 100m - w centrum Jeleniej Góry
na sklep, hurtownie, magazyn. Atrakcyjna
cena - 607 730 188
Lokal biurowy - parter, 2 pomieszczenia po ok. 20m2 , łazienka , hol, parking
na kilka samochodów, umeblowane,
Jelenia Góra ul. Sobieskiego 53, teren
ZREMB-u - 693 539 968
Lokal do wynajęcia - do wynajęcia
pomieszczenie biurowe 60 m2 wysoki
standard cena 1000zl + vat - 781 266
941
Lokal do wynajęcia - 2 lokale biurowe
przy głównej ul. Wolności - Gorzelnia 1
– ok. 35 m2 2 – ok. 80 m2 oddzielna energia, ogrzewanie gazowe, toaleta, parking
maciek9911@op.pl - 513 098 128
Lokal do wynajęcia - Wydzierżawię
lokal usługowy 60m w Kowarach ul.
Różana 1 - 605 297 060
Lokal użytkowy w centrum - Jeleniej
Góry do wynajęcia - 603 347 415
M2 po remoncie - Nowe 2 pokojowe
mieszkanie w Parku Sudeckim. Stan
idealny 2 piętro, taras, winda, miejsce
parkingowe! 1000zł + media Nieruchomości Stępień - 508 240 830
Magazyn w Miłkowie - około 200m2 z
regałami i rampą załadowczą. Na terenie
waga towarowa 15t widlak, ładowarka,
duży plac manewrowy - 600 023 416
Magazyn - hala - Dwie hale o pow. 100
- 200 m. przy ul. Wolności. Jest pomieszczenie dodatkowe nadające się na sklep.
Naprawdę niedrogo - 787 425 227
Mieszkania do wynajęcia - przy
ul. Sobieskiego 82 w Jeleniej Górze.
Mieszkania z centralnym ogrzewaniem,
cyrkulacyjnym obiegiem ciepłej wody.
Możliwość podłączenia Internetu. W
cenie wynajmu ujęte ogrzewanie i ciepła
woda użytkowa. Możliwość obejrzenie

Do wynajęcia lub sprzedaży objekt o powierzchni
2000m2 z możliwością adaptacji na hotel, schronisko
młodzieżowe, muzeum - galerię.
Kowary ul. Zamkowa 9. W sąsiedztwie Park Miniatur
w Kowarach, który odwiedza ok. 10000 gości rocznie
- 502 548 771

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

mieszkań pn. - pt. 16 - 19. - 607 083
098

Współlokatorka - Szukam spokojnej współlokatorki. - 609 806 027

Mieszkanie - 73m2, 3-pokojowe
przy ulicy Morcinka wolne od Stycznia
do mieszkania przynależą również
piwnica, mieszkanie jest umeblowane
- 695 725 851

Współlokatorka - Poszukuję
pilnie współlokatorki do dużego pokoju
w mieszkaniu w centrum miasta (Podwale),300 zł + rachunki, proszę o pilny
kontakt: 783 649 379 po godzinie 20:00
- 783 649 379

Mieszkanie 3 pokojowe - do mieszkania przynależą również piwnica, strych i
mały ogródek, mieszkanie jest umeblowane. Sławek - 0049 1707810422
Mieszkanie dla studentów - Mieszkanie dla 2-3 studentów. Osobne wejście,
liczniki oraz ogrzewanie. Mile widziana
para. - 609 28 24 24
Mieszkanie do wynajęcia - w Karpaczu kawalerka z aneksem kuchennym
w bardzo dobrym stanie w nowym
budownictwie niskie koszty utrzymania
- 504 706 707
Mieszkanie do wynajęcia - w Jeleniej
Górze - 075 64 38 305
Mieszkanie na Zabobrzu III - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon
- 42m. Mieszkanie jest po remoncie i
umeblowane. - 697 970 690
Mieszkanie studenckie - Dla 4 studentów/uczniów do natychmiastowego
zamieszkania, samodzielne 2 pokojowe
mieszkanie (łazienka, kuchnia) na I p.
domu w Cieplicach. Niska cena, osobne
liczniki, samodzielność - 887 599 282
Na kancelarię lub gabinety - duże
mieszkanie do wynajęcia - ścisłe centrum
Jeleniej Góry - 513 018 455
Nowy lokal do wynajęcia - handlowousługowy, centrum Jeleniej Góry Kopernika, 90 m2 - 694 27 25 26
Parter domu - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka na Osiedlu Widok w Cieplicach
możliwość wynajęcia od 10-11-2008
- 607 592 054
Pawilon - na ul. Karłowicza (na górce)
26m2 - 506 151 603
Pilnie wynajmę 2 pokojowe - mieszkanie o dobrym standardzie - 669
620 071
Pokoje dla wczasowiczów - Wynajmę
pokoje w domku jednorodzinnym, dla
wczasowiczów, kuracjuszy lub ich rodzin.
Dom mieści się zaraz przy uzdrowiskowym parku, a z okien można podziwiać
piękne Karkonosze. Przystępne ceny w
zależności od typu pokoju, dostęp do
kuchni. Serdecznie zapraszamy - 075
75 576 10
Pokój - 1 lub 2 osobowy w mieszkaniu
dwu pokojowym od zaraz cena to 400 zł
wynajem + liczniki. Pokój dla studentek
- 792 636 274
Pokój dla zaocznych - pokój do 4 osób
na weekendy blisko centrum oraz KK
- 785 157 185
Pokój do wynajęcia - dla 1-2 osób w
domku jednorodzinnym-w Cieplicach-z
dostępem do kuchni, łazienki, Internetu.
Internet 24h. Jerzy. GG: 2798099 - 798
421 721
Pokój na weekendy - pokój dla 4 osób
na weekendy studentów zaocznych
- 785 157 185
Pomieszczenia do wynajęcia - magazynowe (200m2) oraz magazynowo
- biurowe (80m2) na terenie Jeleniej Góry
z ewentualną możliwością wykorzystania
utwardzonego placu o powierzchni
650m2, z dogodnym dojazdem - 888
371 746
Poszukiwana jedna osoba do mieszkania studenckiego przy ul. Karłowicza.
Mieszkanie na 4 piętrze w pełni wyposażone. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. 300zl + opłaty. Wygodny
dojazd do kolegium karkonoskiego,
blisko supermarketów: Kaufland, Tesco.
- 605 159 158
Poszukuję współlokatorki - spokojnej
do dwupokojowego mieszkania - 609
806 027

Wydzierżawię salon fryzjerski - w
Jeleniej Górze dla fryzjerki z umiejętnościami - 781 191 833
Wydzierżawię lokal 45m2 - na
działalność różną, biuro, ciucholand itp.
W Janowicach Wielkich w centrum. Wc,
woda ciepła, alarm, magazynek. Kraty
- 603 223 922
Wynajmę mieszkanie - piękne, 2-poziomowe z kominkiem w Kowarach 1500 +
liczniki Dla firm lub rodziny rozwiązanie
idealne polecam - 514 600 101
Wynajmę od 1 lutego 2009 r - 2 pokojowe mieszkanie(49m kw.) w wieżowcu
(IVp.) umeblowane i wyposażone w
niezbędny sprzęt domowy na Zabobrzu
obok Kauflandu, najchętniej studentom
lub firmie. Odpłatność 650 zł plus opłaty
za lokal i media. Kaucja 1000 zł - zwrotna
po zakończeniu umowy. - 604 842 511
Wynajmę pokój + kuchnia + łazienka.
Ulica Wiejska. Przystanek i sklep pod
domem - 602 405 042
W Kostrzycy tanio - do wynajęcia 2
pokojowe mieszkanie 300 zł +opłaty
- 698 628 127

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Zamienię własność – 2 pokojowe w
bloku na kawalerkę w bloku, najchętniej z balkonem, ale nie koniecznie
– może być wieżowiec – dzwonić od
godz. 18 – 075 64 28 707
Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje,
Zabobrze III na małe do 45m2 w
bloku, najchętniej własnościowe, ale
nie koniecznie – 075 64 28 707 – od
17:00 do 23:00
Bolesławiec zamienię na mniejsze
- 58m2, kwaterunkowe, zamienię na
mniejsze /może być kawalerka do II
piętra/ w Bolesławcu lub innym mieście,
chętnie Gryfów, Jelenia Góra. - 510
240 165
Mieszkanie we Wrocławiu - Pilnie
zamienię mieszkanie we Wrocławiu 2
pokoje, 52m2 na mieszkanie 4 pokojowe
w Jeleniej Górze - 721 397 260
Ul. Malczewskiego - 60 m, II piętro z
ogródkiem we współwłasności na część
domu lub duże mieszkanie w okolicy SP
nr 10 - 609 110 434
Zamiana - mieszkanie ZGL -70m2 na
mniejsze - 693 232 794
Zamiana na większe - kawalerka własnościowa ul. Transportowa na większe
w Cieplicach może być do remontu
- 668 476 019
Zamiana w Cieplicach - okazja przytulne, 52 m2 - dwa duże pokoje i
pomieszczenia towarzyszące 1 piętro
ul. Zielona 8/Cieplice- nowe urządzone
- zamienię na willowe do 70 m2/3 pokoje
parter - do zamieszkania - tylko Cieplice
- 698 403 431 - 075 64 18 089
Zamienię 4 h ziemi na 2 h - Zamienię
ziemie rolna w Proboszczowie gmina
Pielgrzymka 4 h na 2 h w okolicach
Jeleniej Góry - 512 248 485
Zamienię działkę w Górzyńcu na
mieszkanie w Jeleniej Górze działkę
budowlano - usługową o pow. 6000m2
położoną w Górzyńcu. Dojazd do działki
drogą asfaltową. Działka ogrodzona,
częściowo utwardzona /asfalt/ + media.
Idealne miejsce na dom + działalność.
Istnieje możliwość sprzedaży - 501
782 043

Poszukuję współlokatorki - Poszukuję
współlokatorki do pokoju. Mieszkanie
wyposażone, umeblowane. Czynsz 200
zł + rachunki. - 605 198 368
Studio na Oś.Widok - tanio - studio
kuchnia, salon, łazienka, garderoba
50m2, południowa ekspozycja + własny
ogród, podjazd dla auta. Opłaty 1000zł/
mc w tym wszystkie opłaty - prąd, gaz,
ogrzewanie, czynsz. Od 1 grudnia do
wynajmu - 608 522 066
Szukamy współlokatorki - 2 studentki
szukają niepalącej osoby (najlepiej studentki) do 3-pokojowego mieszkania na
Zabobrzu koło szpitala. Opłaty: 200 zł +
czynsz + rachunki. Pokój wolny od 1.12
- 697 570 572
Szukam osoby do pokoju - koszt 250 +
rachunki. Ul. Kiepury - 607 467 779
Szukam współlokatorki - Trzy pogodne
studentki poszukują czwartej współlokatorki do zamieszkania w mieszkaniu
dwupokojowym w Jeleniej Górze przy
ulicy Złotniczej (obok stadionu). Mieszkanie nowe, kompletnie umeblowane,
można się wprowadzić w każdej chwili.
Niski czynsz - 602 733 643
Tania stancja dla studentek - Pokój
2-osobowy na parterze domu jednorodzinnego. Łazienka, mała kuchnia.
Opłata tylko 270,00 zł od 1 osoby.
Gratis łącza internetowe. Studentka na
podstawie umowy najmu może starać
się na uczelni o dofinansowanie najmu
mieszkania. Kontakt również na e-mail:
mariahelena@o2.pl - 880 030 131

Abc

97/1

przedam
P T. N R M : S po ko je ,
2
e,
ni
ka
sz
ie
m
x xxx xxx
67m2 - Tel. xx

e uż yw ać
Pr os im y ni ę, ć, ł, ś,
- ą,
polskich liter ści smsa
ń, ó, ż, ź w tre
ów)
(do 160 znak
16
71
er
m
nu
na
m
- 1,22 z vate
J
LI
YŚ
W

Zamienię mieszkanie komunalne 31m,
w centrum, 2 piętro, centralne ogrzewanie na duże (70-120m), może być
zadłużone lub do remontu z możliwością
dopłaty - 666 723 288
Zamienię na większe - 42m na 8 piętrze
na Zabobrzu, własnościowe, zamienię
na większe w kamienicy do remontu lub
z dopłatą. - 661 685 430
Zamienię na większe - kwaterunkowe
mieszkanie 34,5 m w Jeleniej Górze 1
pokój, kuchnia, łazienka z wc, balkon,
ogrzewanie c.o. z sieci, po remoncie na
większe do 50 m o podobnym standardzie - 075 75 500 16

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe 40-50m2 - poszukuję dla
konkretnego klienta mieszkania 2-pokojowego w Jeleniej Górze lub Cieplicach
na I lub II piętrze. Koniecznie z balkonem.
Nieruchomości Partner - Katarzyna - 507
243 718
3 pokoje Zabobrze III - mieszkanie, w
budynku IV piętrowym. Kontakt Jeldom
- 666 830 830
Cieplice - Poszukujemy dużego
mieszkania 3-4 pokojowego w dzielnicy
willowej. Nieruchomości Euro-Dom
- 601 540 292
Dam odstępne lub kupię tanio - Dam
odstępne za mieszkanie w Jeleniej Górze
lub okolicach ub kupię tanio mieszkanie
może być do remontu do 30000 - 668
727 334
Dom - zdecydowanie - w Jeleniej Górze,
najchętniej w Cieplicach, nowy 140180m2. Pośrednicy proszę nie dzwonić.
e-mail: easy1003@wp.pl - 509 208 799
Działka - Szukam małej działki w
Karpaczu NS. - 662 009 300
Działkę - budowlaną bardzo małą ok.
5 arów w Jeleniej Górze lub do 5 km. od
miasta, liczę na pilną, ale okazję. Interesuje mnie, też pół domu do remontu lub
też przejmę nieruchomość, lub działkę,
ale zadłużoną. - 691 254 587
Działkę, mały dom - najchętniej Wojcieszyce lub mały dom. Pośrednikom
dziękujemy! - 503 401 944
Garaż na Osiedlu Orle - 506 960 490
Garaż na Osiedlu Orle - za Biedronką
lub w okolicy. Gotówka od ręki - 667
212 115
Hale-magazyny - 100-600 m2 w
Jeleniej Górze z placem manewrowym
bez pośredników - 600 100 421
Kawalerkę - lub małe 2 pokojowe,
może być do remontu, kontakt tylko
mailowy: grzesiekm300@interia.pl mail
Kupię działkę w Cieplicach - Dzień
dobry dla naszego klienta poszukujemy
gruntu budowlanego w Cieplicach.
Optymalna powierzchnia 700-1200 m2.
Kontakt - Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Kupię małe na XX-lecia - (1- lub 2-pokojowe) na Oś. XX-lecia - bez pośredników.
- 697 866 500
Kupię mieszkanie - dwupokojowe i
trzypokojowe w Jeleniej Górze lub Cieplicach, na I lub II piętrze do kwoty 185000
zł. Agencja Nieruchomości „Meritum” email anatolapl@o2.pl - 501 181 159
Kupię mieszkanie - na ul. Kochanowskiego, Słowackiego, Mickiewicza, 3
pokoje. - 504 706 707
Kupię min. 450m2 - Kupię halę dla
zakładu blacharskiego (okresowo - hałas)
min. 450 m2 z możliwością rozbudowy do
800m2; z placem i dojazdem dla TIRa; w
Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy - w
godz. 7-18 - 662 158 974
Kupię w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy mały domek, kawalerkę lub dwa
pokoje do 72 tysięcy - 507 621 893
Kupię w Piechowicach - Pilnie!!! Dla
klienta z gotówką poszukujemy mieszkania 1- lub 2-pokojowego w Piechowicach,
może być do remontu - 508 240 823
Kupimy mieszkanie - 2 lub 3 pokojowe
o powierzchni około 50 m2 na Zabobrzu
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l lub ll. Parter lub pierwsze piętro. Za
gotówkę - 691 791 994
Lokal - usługowy do handlu interesuje
mnie ścisłe centrum główne deptaki Jelenia Góra, Kamienna Góra parametry od
40 metrów do 400 - 504 706 707
Mieszkanie 2, 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze, niedrogo, bez pośredników - 515
184 490
Mieszkanie, dom - Przyjmujemy
oferty sprzedaży nieruchomości Agencja
Nieruchomości „Meritum” Jelenia Góra ul
Sudecka 13a - e-mail anatolapl@o2.pl
- 501 181 159
Mieszkanie do 100 m2 - parter, chętnie
z ogródkiem. BNS - 793 58 58 86
Oś. Czarne - Dla konkretnego klienta
poszukujemy mieszkania 3-4 pokojowego na oś. Czarnym i okolicy( blok,
willowe). Euro-Dom - 601 540 292
Szukam domu do remontu - Do 100.000
na wsi. GNK - 508 152 068
Z ogrodem - poszukujemy dla konkretnego klienta mieszkania z ogrodem w
Jeleniej Górze lub Cieplicach w cenie
ok. 200 tys. zł. - 507 243 718

PRACA
DAM PRACĘ
Szpital Wojewódzki - pielęgniarki - w
Jeleniej Górze zatrudni pilnie pielęgniarki w oddziałach: Chirurgicznym,
Stacji Dializ i Neurologicznym. Forma
zatrudnienia do negocjacji - umowa
o pracę lub umowa zlecenie - 075
75 37 213
Szpital Wojewódzki - studentów - w
Jeleniej Górze zatrudni studentów do
transportu i przemieszczania pacjentów. Forma zatrudnienia umowa
zlecenie. Godziny pracy do ustalenia
- 075 75 37 213
Gastronomia w Karpaczu poszukuje odpowiedzialną osobę na stanowisko Kucharza – 075 761 81 60,
600 023 949
Poszukuję do opieki nad starszą
panią bezrobotnych Jeleniej Góry
- 501 562 102
10 bezrobotnych od zaraz - Do 30 lat.
Do firmy z wieloletnim doświadczeniem
na stałe. od 1600 netto. Nie wymagamy
doświadczenia - przeszkolimy - 75 764
70 17
1/2 etatu pokojowa - Przyjmę odpowiedzialną panią o miłej aparycji Kontakt
osobisty Jelenia Góra ul. Złotnicza 12
Hotel „Karkonosze”
Akwizycja OFE - Za każdą umowę
do OFE powyżej 7 zł składki z ZUS-u
, płacę 150 zł, a powyżej 20 zł składki
z ZUS-u płacę od 300zł do 600zł plus
1,5% od kapitału klienta. Zapraszam do
współpracy. - 504 678 649
Barmana/kę - w barze piwnym w
Jeleniej Górze. 7 dni pracy na 7 dni
wolnego. Praca w godz. 9 00 do 23 00
- 510 124 844
Branża finasowa - Chcesz oszczędzać, a nie wiesz jak uniknąć 19%
podatku Belki? Skontaktuj się z konsultantem ds. finansów osobistych. - 663
928 070
Chcesz zarabiać pracując w dom
- Zatrudnimy trzech telemarketerów do
wsparcia sprzedaży usług firmy Netia.
Wymagania posiadanie komputera
i łącza internetowego. Dodatkowym
atutem będzie doświadczenie w pracy
na stanowisku telemarketera. Koszt
połączeń oraz szkoleń pokrywa firma.
biuro@agdar.eu - 695 092 330
Cukiernik - najlepsza cukiernia w Karpaczu pilnie zatrudni - super atmosfera
oraz super warunki - Mogę oferować
zakwaterowanie 608 347 475 - 501
418 553
Dach nad głową i wyżywienie - Poszukuję samotnej, uczciwej emerytki- rencistki, która za dach nad głową zaopiekuje
się 55 letnią kobietą z lewostronnym
niedowładem po udarowym. Ciocia porusza się samodzielnie. Do obowiązków
należałoby, przyszykowywanie posiłków,

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

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

10 listopada 2008 r.
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Niemcy - opieka - Praca dla mężczyzny przy opiece nad starszym panem
w Niemczech (Hanower) od 1 grudnia
2008r. Wynagrodzenie 1250 euro plus
zwrot kosztów za dojazd w wysokości
150 euro. 511 844 939 Tomasz Bira
- 077 435 40 75
Obsługa e-mail - Poszukuje pilnie
pracownika do obsługi e-mail. Oczekuję
poważnych zapytań od osób, które chcą
zarobić poważne pieniądze - wioletaweso@interia.pl - mail
Od 1500 do 2000 netto - Młodych, dyspozycyjnych do pracy fizycznej, umysłowej.
Przeszkolimy - 662 779 515
Oferta dodatkowego dochodu Poszukuje osób z którymi stworzymy
bardzo duży zespół współpracowników
który umożliwi nieograniczone możliwości zarabiania w branży perfumeryjnej.
Oferta skierowana jest głownie dla osób
dynamicznych, wytrwale dążących do
osiągnięcia wyznaczonego celu - 663
777 093
Opiekunka do starszej osoby - 24h z
okolic Jeleniej Góry - 501 562 102
Opiekunka - Kowary - Szukam panią
do pilnowania 3 letniej dziewczynki.400
zł miesięcznie - 601 712 749

Również ogólnopolskie portale:
-

elektromechanicznym lub mechanicznym, mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, wokon@wepro.com.pl.
- 75 75 478 18

hotel.net.pl
konferencje.net.pl
wypoczynek.net.pl
polen-hotels.eu

Osoba do roznoszenia ulotek - w
centrum Jeleniej Góry. Płatność: 6 zł
za godzinę.(od 3 do 4 godzin-dziennie)
- 509 375 412
Osoby na inwentaryzację - Poszukujemy młodych osób do przeprowadzenia
inwentaryzacji na terenie Jeleniej Góry.
Inwentaryzacja ma się odbyć w nocy
16.11.-17.11.2008. Stawka za godzinę
5 zł- wynagrodzenie wypłacane po
zakończonej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
- 664 043 530
Pizzeria Szklarska Poręba - praca na
stałe, system pracy 2 na 2, poszukujemy
kobiety na stanowisko kelnerka, obsługa
barku - 608 642 870

WWW.NETFACTORY.PL
tel. 075 75 32 308, 0509 20 20 60

STRONY WWW - POZ YCJONOWANIE
dotrzymywanie towarzystwa, utrzymanie
mieszkania w ładzie. - 691 197 676

prosimy o wysłanie CV na adres mailowy:
biurowbk.cu@o2.pl - 756 465 050

Dam pracę - osobę ze średnim wykształceniem jako asystenta do prac projektowych. Instalacje i sieci sanitarne i inne
- 609 855 979

Do sprzątania w Szklarskiej - Przyjmę
chętną osobę do sprzątania obiektu turystycznego w Szklarskiej Porębie w godz.
11-15. Umowa o działo - 668 467 887

Dialog - reprezentant handlowy - Telefonia Dialog S.A. poszukuje kandydatów
do pracy w charakterze Reprezentanta
Handlowego, teren działania: Jelenia
Góra ,Zgorzelec, Lubań, Bolesławiec,
Kamienna Góra/, umowa-zlecenie,
wynagrodzenie prowizyjne 2500 - 4000zł,
dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać
na adres e-mail:danuta.kutkowska@
dialog.pl - 605 221 281

Do zabiegów kosmetycznych - Poszukujemy młodych, komunikatywnych pań
do wykonywania zabiegów pokazowopielęgnacyjnych w gabinecie w Jeleniej
Górze. Okres wdrożenia 3 tygodnie
- płatny! zgłoszenia mail: castana666@
interia.pl z dopiskiem \”zabiegi\” - 723
432 336

Dj Sylwester - poszukiwany, wodzireja
na Sylwestra! ( zabawa na 100 osób)
Doświadczenie i kultura to największe
atuty - 510 806 368
Dla budowlańców - murarzy tynkarzy
przyjmiemy na umowę o pracę, wysokie
zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
Dla doradców finansowych - Bardzo
wysokie prowizję, umowa zlecenie, po
miesiącu umowa o pracę. CV wyślij na
adres : slawomir.bozenta@getin-finance.
pl - 667 894 576
Dla osób niepełnosprawnych - Agencja
Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych przy KSON pomaga
bezpłatnie znaleźć zatrudnienie, napisać
CV Spotkanie informacyjne 5.11.2008 o
godz. 11.00 w siedzibie KSON, Grabowskiego 7 - 075 64 38 711
Dobra praca dla fryzjerów - Dobrze
prosperujący Salon Fryzjerski na Zabobrzu zatrudni fryzjerkę i fryzjera na
bardzo korzystnych warunkach, zarobek
minimum 2000 zł - 665 107 420
Doradca ds. finansów - Interesujesz
się długoterminowymi inwestycjami?
Nie wiesz, jak zacząć? Zadzwoń - 723
188 847
Doradca ds. inwestycji - Programy
regularnego oszczędzania, systemy
inwestycyjne dające dużo większy zysk
niż na lokacie! Zadzwoń i dowiedz się
więcej! - 723 188 847
Doradca ds. kondycji i zdrowia Poszukujemy 5 osób, które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultanci
- doradcy żywieniowy w Jeleniej Górze.
Aplikacje proszę kierować na adres: wellnestrend@op.pl z dopiskiem współpraca
- 601 681 183
Doradca finansowy Jelenia Góra Commercial Union poszukuję doradców
ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów OFE. Od kandydatów oczekujemy:
minimum średnie wykształcenia, podstaw znajomości komputera. Chętnych

Dwóch panów do pracy - Praca przy
koszeniu, przycinaniu żywopłotów, grabieniu liści, sadzeniu drzewek, łupaniu
drewna. Praca nie jest lekka. Stawki od 510pln/h. Wymagania: dyspozycyjność w
godzinach 8:30-16:00 od poniedziałku do
piątku. Mile widziane prawo jazdy kat.B
kontakt: sudrew@wp.pl - 601 145 684
Firma budowlana - zatrudni murarzytynkarzy fachowców. Wysokie zarobki,
umowa o prace. Kontakt od 16-18.00
- 503 069 600
Firma w Belgii zatrudni - od zaraz 2
mężczyzn przy produkcji cegieł. Super
warunki!!! - 501 418 553
Firma zatrudni murarzy - Firma Budowlana zatrudni murarzy - 507 445 930
Fryzjerkę - dobre warunki - 501
468 300
Fryzjer, fryzjerka - Dobre warunki,
wysokie zarobki - salon Fryzjerski na
Zabobrzu. - 508 176 215
Kelner - barman - Hotel 3 - gwiazdkowy w Karpaczu - 605 154 020
Kelnerka - Restauracja Cztery Pory
Roku w Jeleniej Górze zatrudni doświadczoną kelnerkę na stanowisko kierownika
sali. - 502 661 713
Kierowca B - młody, solidny, sumienny
- jako kierowca kat b posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- 510 938 453
Kierowca B - szukam pracy jako
kierowca kat b lub sprzedawca - 510
938 453
Kierowca C+e - z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym - 075
713 12 12

do najlepszych! Swoje CV prześlij na
adres: rekrutacja@skok-kopernik.pl w
temacie „Kierownik Jelenia Góra”. - 0320
330 65 79
Kolegium Karkonoskie zatrudni - do
biblioteki. Wymagania: wykształcenie
wyższe bibliotekarskie lub inne, znajomość języków obcych, programów
bibliotecznych (SOWA). CV: Dział KadrRektorat pok. 117 lub e-mail: maria.kasztelan@kk.jgora.pl do dnia 17.11.2008.
- 075 64 533 23
Komis - lombard zatrudni - na stanowisko sprzedawca. CV + foto proszę
dostarczać do komisu ul. Różyckiego 19
58-506 Jelenia Góra czynne od 10 do 17
- 075 642 18 00
Konsultant – doradca - wellness
- Poszukujemy 5 osób, które moglibyśmy
przeszkolić i umiejscowić jako konsultanta - doradcę d/s kondycji, zdrowia
i figury. Zgłoszenia: list motywacyjny i
CV na adres phu.lucyna@wp.pl - 605
208 508
Konsultant salonu Play - Wymagania: odpowiedzialność, kultura osobista,
pasja i zaangażowanie w obowiązki. CV z
klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych prosimy przesyłać na adres:
praca.sprzedaz@playmobile.pl wpisując
w temacie maila: Jelenia Góra
Kosmetyczka - Hotel „Sasanka „
w Szklarskiej Porębie zatrudni na stałe
kosmetyczkę. - 075 75 28 000
Księgowa - Biuro Rachunkowe w
Jeleniej Górze zatrudni doświadczoną
księgową - 501 533 366
Kucharz - Hotel 3-gwiazdkowy w
KARPACZU zatrudni wykwalifikowanego
KUCHARZA - 605 154 020
Kucharz - Wymagania: doświadczenie min. 3 lata na zajmowanym stanowisku, wyczucie smaku, samodzielność
w działaniu, predyspozycje na Szefa
Kuchni, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie. Praca w Hotelu
w Cieplicach. - 660 383 600
Mechanik samochodowy - z Jeleniej
Góry lub okolic - 880 098 319
Młodych po wojsku - Pieniądze i możliwości rozwoju. - 75 764 70 19

Kierowca kat. B - 25 lat, uczciwy,
komunikatywny poszukuje ciekawej
pracy za sensowne pieniądze - 792
696 386

Na dodatkowo - Łatwe źródło dodatkowego dochodu dla ambitnych, komunikatywnych i optymistycznych młodych
ludzi. Branża wellnes i promocja zdrowia.
Zgłoszenia: wellnestrend@op.pl z dopiskiem „dodatkowo” - 601 681 183

Kierownik oddziału - Jeśli masz
roczne doświadczenie w zarządzaniu
zespołem i w sprzedaży usług finansowych oraz jesteś nastawiony na
realizację celów sprzedażowych dołącz

Na produkcji - WEPA Professional
Piechowice S.A.-producent papieru
toaletowego zatrudni pracowników
produkcyjnych (mężczyzn). Wymagania:
wykształcenie zawodowe o kierunku

Płacę - Zapłacę 100 zł za każdego
klienta, z którym podpiszę umowę.
Branża finansowa. Zadzwoń - 667
894 576
Pokojowa - Hotel 3 - gwiazdkowy w
KARPACZU - 605 154 020
Pomoc brukarza l - na stały okres 2
osoby pomoc brukarza lub pracownik
drogowy - 724 111 146
Pomoc kuchenna - Hotel 3 - gwiazdkowy w KARPACZU - 605 154 020
Poszukujemy do współpracy firm lub osoby prywatne zajmujące się sprzedażą bezpośrednią. osoby prywatne
zajmujące się sprzedażą bezpośrednią.
Sprzedaż usług Netii, gwarantujemy najlepsze stawki na rynku . Oferty na adres
biuro@agdar.eu - 695 092 330
Poszukuję Doradców Finansowych
- Praca na umowę zlecenie. Po miesiącu
możliwy etat - zależnie od wyników.
Wykształcenie co najmniej średnie.
Wysokie prowizje. CV prześlij na adres:
slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 517 338 931
Poszukuję kucharza - Szefa kuchni.
Wymagania: doświadczenie min. 3 lata
na zajmowanym stanowisku, wyczucie
smaku, umiejętność przekazywania wiedzy , zarządzania personelem zdolności
interpersonalne i chęć do pracy w grupie,
samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy. - 660 383 600
Potrzebna niania od grudnia Poszukujemy Pani do opieki nad 10
- miesięczną dziewczynką. Osoby z
doświadczeniem, spokojnej, odpowiedzialnej, bez nałogów. Od grudnia.
Jelenia Góra - 603 483 652
Praca - Płacę 100 zł za klienta.
Zadzwoń, spotkamy się i omówimy
warunki współpracy. - 667 894 576
Praca dla 2 mężczyzn w Belgii - Firma
w Belgii zatrudni od zaraz dwóch panów
do wypalania cegieł/układanie na paletach/Super warunki Praca od zaraz
- 501 418 553
Praca dla ambitnych - Jeżeli jesteś
ambitny, inteligentny i wytrwały oraz
chcesz od życia czegoś więcej zadzwoń
- 785 456 586
Praca dla budowlanców - Firma
budowlana zatrudni na umowę o dzieło
budowlańców, pomocników budowlanych. Po wykonanym zleceniu umowa
kontraktowa na prace budowlane - 792
728 395
Praca dla inteligentnych - Jeżeli jesteś
ambitny, inteligentny i wytrwały oraz
chcesz od życia czegoś więcej zadzwoń
- 785 456 586
Praca dla uczniów i studentów - Zatrudnię osoby uczące się ( 17 - 26 lat) na
terenie hipermarketu w Jeleniej Górze
na stanowiska: kasjer, pracownik hali.
Oferujemy umowę zlecenie, dogodne
godziny pracy, bezpłatne szkolenia oraz
nowe stawki godzinowe. Wymagana
aktualna książeczka sanepidu. - 664
043 530
Praca dodatkowa - sprzątanie - Poszukuję chętnych do sprzątnięcia posesji
Wspólnoty Mieszkaniowej po jesiennych

opadach liści. Sprzęt zapewniony - 503
767 595
Praca przy koszeniu - przycinaniu
żywopłotów, grabieniu liści, sadzeniu
drzewek, łupaniu drewna. Praca nie jest
lekka. Stawki od 5-10pln/h. Wymagania:
dyspozycyjność w godzinach 8:30-16:00
od poniedziałku do piątku. CV będzie
atutem kontakt: sudrew@wp.pl - 601
145 684
Praca tylko dla chcących - Przyjmiemy
pracowników budowlanych chcących
pracować na umowę o pracę i dobrze
zarabiać - tel od 16-18.00 - 503 069
600
Praca w Belgii - Firma w Belgii zatrudni
od zaraz dwóch panów do wypalania
cegieł. SUPER WARUNKI - 501 418
553
Praca w Butiku - zatrudni osobę na stanowisko kasjer-sprzedawca. Jeśli jesteś
sympatyczna, kreatywna, lubisz kontakt
z ludźmi, a trendy w modzie nie są Ci
obce to praca właśnie dla Ciebie. Cv
ze zdjęciem + list motywacyjny prosimy
składać w sklepie BUTIK przy ul. Długiej
16/17 w JG. - 075 644 23 90
Praca w Czechach dla mężczyzn Obróbka powierzchni metali - spawacz,
uprawnienia spawalnicze CO2. Rozumienie podst. pojęć w językiem czeskim,
bdb. stan zdrowia, wynagrodzenie 2146
zł netto (bezpłatne zakwaterowanie +
dodatek na wyżywienie). Praca od 19.11.
br. w systemie 2 zmian: poniedziałek piątek Kontakt : ALMA VAR, Działkowicza
32A, Jelenia Góra - 075 647 44 02
Praca w Czechach - Jablonec - Praca
(od 12.11.br.) dla kobiet. Produkcja,
zdobienie i pakowanie figurek czekoladowych. Doświadczenie w piekarnictwie, książeczka zdrowia Sanepidu.
Wynagrodzenie 1556 netto (zapewnione
bezpłatne zakwaterowanie + dodatek
na wyżywienie). Kontakt - ALMA VAR,
Działkowicza32A, Jelenia Góra - 075
647 44 02
Praca w domu - chcesz dobrze zarobić
napisz do mnie e-mail to ci wszystko
wytłumaczę, co masz zrobić, aby dobrze
zarobić. Sam/a decydujesz, kiedy i ile
chcesz zarobić. Mój e-mail: elektron01@
wp.pl - 660 485 236
Praca w Holandii - Stowarzyszenie
Pegaz poszukuje 2 dziewczyn do pracy
w rolnictwie. Wymagania: język na
poziomie komunikatywnym i prawo jazdy.
Zapewniamy ubezpieczenie i zakwaterowanie. - 075 75 232 30
Praca w Holandii - 2 Panie, prace
rolnicze, znajomość języka komunikatywnego niemieckiego lub angielskiego,
prawo jazdy mile widziane. Zapewniamy
ubezpieczenie i zakwaterowanie. Stowarzyszenie Pegaz - 075 75 232 30
Praca w Karpaczu - Hotel w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę, kelnerkę oraz
pokojową. Miła atmosfera pracy, dobre
warunki zatrudnienia. Zainteresowanych
prosimy o kontakt mailowy (recepcja@
e-apollo.eu) lub pod numerem telefonu
(075) 76 16 472. - 664 499 810
Praca w Niemczech - Poszukujemy
Opiekunek Osób Starszych do Niemiec.
Świetne zarobki, sprawdzone miejsca a
przede wszystkim legalna praca!! 604
656 360 - 075 72 48 960
Praca w sklepie w Cieplicach - Poszukuje do pracy sprzedawczyni w sklepie
spożywczym w Cieplicach Pani na
emeryturze lub rencie. Wymagania:
Znajomość kasy fiskalnej doświadczenie
w handlu - 697 222 334

Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza
- 075 76 10 007
- 601 598 769
Praca w weekendy - Pilnie dam prace
młodej osobie na stanowisku gospodarza. Pilnowanie owiec, baranów oraz
czesanie kucyków. Praca w weekendy od
godz. 10 do 17. Praca na terenie Jeleniej
Góry (7 zł za godz.) - 793 031 288
Praca w Welkiej Brytaniii - Praca dla:
- górnik węglowy, stawka 8-9 funtów/h ;
- monter rurociągów, stawka 7-8 funtów/h
; - monter rusztowań, stawka 7-8 funtów/h
- spawacz MIG, MAG, TIG, stawka 7-8
funtów/h ; - rzeźnik, stawka 7-8 funtów/h
. ALMA VAR Jelenia Góra, ul. Działkowicza 32A - 075 647 44 02
Pracownik e-mail - poszukuję osób
do obsługi e-mail wiadomości pod adresem ken87@tlen.pl
Pracownik kontroli jakości - Zorka sp.
z o.o. zatrudni na stanowisko kontrolera
jakości. Poszukujemy dynamicznej
osoby, mile widziana znajomość branży
drzewnej lub zagadnień jakościowych,
wykształcenie średnie techniczne. CV
proszę kierować na adres: nj@zorka.pl
- 075 64 66 300
Przedstawiciel handlowy - Hurtownia medyczna w Jeleniej Górze zatrudni
przedstawiciela handlowego. Wymagane
prawo jazdy kat. B i własny samochód.
CV na adres rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 53 928
Przedstawiciel handlowy T.P Partner Handlowy T.P. S.A. zatrudni na
stanowisko: Przedstawiciel Handlowy.

Zapewniamy motywacyjny system wynagrodzeń, szkolenia oraz miłą atmosferę
pracy. Mile widziane prawo jazdy kat. b,
znajomość branży telekomunikacyjnej.
CV proszę przesyłać na adres a.lisik@
herbatele.com - 697 203 481
Przyjmę do pracy - na stanowisko
kierownik- sprzedawca w sklepie obuwniczym - 695 633 600
Przyjmę do pracy - Przyjmę do pracy
na budowie budowlanca - 607 874 651
Przyjmę do pracy - Doradców finansowych na umowę zlecenie ze ściśle
określoną ścieżką kariery. Po miesiącu
możliwy etat. Bardzo wysokie prowizje.
CV wyślij na adres :slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 667 894 576
Przyjmę studentkę - Gwarantuję wysokie zarobki, pełną dyskrecję i miłą atmosferę. Dogodne godziny pracy, możliwość
zamieszkania. - 512 269 865
Przyjmiemy budowlanców - Firma
budowlana zatrudni fachowców murarzytynkarzy. Dobre zarobki, umowa o pracę.
Kontakt od 16-18.00 - 503 069 600
Psychologa na 1/8 etatu - Warsztat
Terapii Zajęciowej zatrudni psychologa
na 1/8 etatu. Praca z osobami niepełnosprawnymi e-mail wtzjelenia@wp.pl
- 075 64 30 163
Recepcjistka - Hotel „Sasanka” w
Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę - 075 75 28 000
Sekretarka - Firma Arf, Domino z
siedzibą w Barcinku zatrudni osobę ze
znajomością języka niemieckiego do
pracy w sekretariacie. - 075 75 282 20
Senior network engineers - Typ pracy
Stała Wykształcenie Wyższe Kontakt
declanf@advancedfieldsolutions.com
Zadania: * Projektowanie, wdrażanie i
konserwacja konfiguracji sieciowych.
- 607 414 164
Senior network engineers - Projektowanie, wdrażanie i konserwacja
konfiguracji sieciowych, Doświadczenie
TCP/IP + 3 lata doświadczenia w użytkowaniu sprzętu Cisco. Min – CCNA lub
równorzędne - 607 414 164
Sklep z kawą zatrudni - Pożegnanie z
Afryką - studentki zaoczne poniedziałek
- piątek 10-15 - 602 101 096
Sprzedawca konsultant - Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, otwartej
na nowe wyzwania, komunikatywnej,
inteligentnej, uczciwej, zaradnej, obsługa
komputera i aplikacji biurowych. Praca
sklep, punkt obsługi klienta (wyspa
Tesco). Informacje i cv tylko email biuro@
mont-sat.pl - 602 810 896
Sprzedaż bezpośrednia - Możesz
pracować ile chcesz i kiedy chcesz,
możesz zamawiać kosmetyki tylko dla
siebie z 30% zniżki, możesz zarobić,
sprzedając nawet tylko wśród znajomych
i rodziny. Zapraszam! Szczegóły przez
tel. lub mail madaczek@poczta.onet.pl
- 669 895 624
Stała lub dodatkowa - Jesteś ambitny
i komunikatywny? Zostań współpracownikiem międzynarodowej firmy z
branży wellness. Zgłoszenia: CV i list
motywacyjny na adres: konwet@interia.
pl - 691 967 676
Student zaoczny - ze znajomością
języka angielskiego i komunikatywnie
niemieckiego szuka pracy od zaraz.
- 505 485 178
Świąteczna promocja Oriflame
- zapraszam wszystkich serdecznie
do kupowania 30% taniej 3 kupony po
40 zł na zakupy z katalogu . e-mail:
oriflame.26@wp.pl - mail
Szukam pracy kat. B - uczciwy, punktualny, miły, technik-handlowiec, młody 23
lata, kret-pl@wp.pl - 505 288 212
Telemarketer - Wymagane: kultura
osobista, punktualność. Praca pn. - pt.
8h dziennie. 1200 zł na rękę + prowizja.
Szczegóły: biuro@netfactory.pl - 509
202 060
Transport mebli z Berlina - Szukam
taniego transportu do przywiezienia mebli
z Berlina - 510 052 404
Tynki maszynowe - (praca wewnątrz).
Stałe wynagrodzenie, umowa o pracę
- 791 019 554
Ulotki - Poszukujemy osób do roznoszenia ulotek w centrum Jeleniej Góry.
Praca na 3 godzinny dziennie. Płatność:
6 zł za godzinę. Okres: tydzień lub dwa
tygodnie. informacja po godzinie 20.00
- 695 980 507
Współpraca z f. międzynarodową
- Nawiążemy współpracę z osobami
mającymi doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej w celu prowadzenia
prezentacji handlowych i biznesowych.
List motywacyjny i CV prosimy przesłać
na adres e-mail: crw.team@wp.pl - 605
588 280
Wynajmę salę na imprezy - na różne
imprezy, np. 18-nastki. 0 75 76 21 490
- 507 600 791
Wypalanie cegieł - Firma belgijska
zatrudni od zaraz dwóch panów do
wypalania cegieł itp. Super oferta - 501
418 553
Zarabiaj z oriflame - Chcesz zarobić?
Dołącz do Oriflame za 1 zł! Baw się
sprzedając świetne kosmetyki w dobrych
cenach! Dla Ciebie 30% marża oraz od
3-21% rabatu a przez 3 katalogi po 40
zł dla Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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napisz na angee4@wp.pl i umów się na
spotkanie. Angela - 603 364 882
Zarejestruj się w BIK hit - kucharz,
kelner, barman, recepcjonista, pomoc
kuchenna ,pokojówka -zarejestruj się w
Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa i
Turystyki (BIK HIT) powstałym przy CRKCentrum Rekrutacji Kadr -Jelenia Góra
ul. Wiejska 29 tel.075 7543965,biuro@
crk-kadra.pl - 605 661 481
Zarejestruj się w CRK- Centrum
Rekrutacji Kadr -Agencji Pośrednictwa
Pracy - dla pracowników i specjalistów z
różnych branż. Jelenia Góra ul. Wiejska
29 - 075 75 439 65 biuro@crk-kadra.pl
- 605 661 481
Zatrudnię sprzedawcę - na 1/2 etatu z
doświadczeniem pracy w handlu (stoisko
odzieżowe damskie) - 663 361 298
Zatrudnię fryzjerów - Jeżeli chcesz
dobrze zarabiać jako fryzjerka, fryzjer
zadzwoń - U Nas nie ma czasu na siedzenie, praca ciągła. - 509 330 837
Zatrudnię kucharza do pizzerii wymagana dobra znajomość kuchni
włoskiej - 665 163 087
Zatrudnię pracowników fizyczyczny
- do prac brukarskich z Jeleniej Góry lub
okolic - 694 954 859
Zatrudnimy recepcjonistkę - Hotel
„Alpejski” **** zatrudni recepcjonistę z
bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego oraz programu REHOT. CV
ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres:
hotel@alpejski.pl. - 697 990 149
Za granicą - Młody chłopak ze znajomością j. angielskiego i doświadczeniem
w gastronomii szuka pracy za granicą,
najlepiej od 20 listopada. - 505 485 178
Zbrojarzy cieśli - szalunkowych 509
179 761 - 601 258 425
Zlecę lub przyjmę do pracy - poszukuję do wymurowania kominów z cegły
klinkierowej - dobrze zapłacę - 603
280 275
Złota rączka konserwator - Potrzebny
od zaraz konserwator o wszechstronnej
specjalizacji niczym artysta, dobrze płace
i na pełny etat - 504 457 551

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta – lat 47, język niemiecki
komunikatywny, mgr turystyki,
solidna, pracowita – 607 970 621
Zaopiekuję się dzieckiem w godzinach 8-15 od roku – 510 422 988
Szukam pracy jako kierowca 30 lat,
Kat. B, C, kurs na przewoź, rzeczy,
karta kierowcy, zaświadczenie o
niekaralności,, bez nałogów, uczciwy,
odpowiedzialny – 72 115 850
Szukam pracy jako piekarz - uwaga
ważne! do wagi lub do stołu lub jako
pomocnik kierowcy przy rozwożeniu
towaru, pieczywa itp. 885 918 282
Dj, prezenter muzyczny, wieloletnie
doświadczenie (dotychczas Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i
konsoletą dyskoteki, wesela, bankiety
– 501 459 725
Podejmę każdą pracę - Zawód
murarz. Prawo jazdy do 7,5t. Adr.
kurs. Dobra obsługa komputera, język
niemiecki perfekt. Chętnie przyuczę
się do zawodu – 512 505 480
Kierowca - doświadczenie na busie
szuka pracy - 600 185 431
Kucharz z samochodem, 2 lata praktyki, szuka pracy - 600 185 431
20 latka poszukuje na stałe - Prawo
jazdy B., znajomość j. Niemieckiego,
szybko się uczę, Praca mogę zacząć od
zaraz. (nie jako kelnerka) gg 13039391
- 501 816 592

Budowlaniec - Szukam pracy na
budowie murowanie, regipsy, szpachlowanie, wstawianie okien malowanie
panele posiadam prawo jazdy kat. b
- 511 340 399
Budowlanka - Duże doświadczenie
w pracy na budowie (13 lat), wykończeniówka. Wszystko oprócz hydrauliki
i elektryki. Na terenie Jeleniej Góry.
Prawo jazdy, samochód - 33 lata. Pilnie
- 669 822 892
Budowlanka, wózki widłowe. Podejmę się pracy od zaraz. Poszukuję
pracy na budowie lub przy wózkach
widłowych w okolicach Jeleniej Góry.
Proszę dzwonić lub pisać na maila V_I_
D_I@wp.pl - 75 51 294 - 725 659 014
Ciastkarz - Ciastkarz - 075 72
128 04
Dobry pracownik - Mam wyższe
wykształcenie, jestem solidny, posiadam
prawo jazdy b, c, własny samochód,
laptopa. Znam się na pracach stolarskich.
Posiadam dużo wolnego czasu, na stałe
pracuję w trybie 24/48h - 502 349 102
Dodatkowej pilnie - mam 24 l. pracuję na 2 zmiany - szukam pracy typu
kierowca kat. b ochrona konserwator
lub innej za perfumy itp. dzięki możliwa
własna działalność, uprawnienia na
widlaki - 721 706 644
Dorywczo w Karpaczu - do południa
3-4 godziny od poniedziałku do piątko
- sprzątanie itp. - 696 889 882
Doświadczony hotelarz - ukończone
studia hotelarskie, doświadczenie w
zarządzaniu dużym kompleksem hotelowo restauracyjnym. Doświadczenie
w prowadzeniu negocjacji handlowych,
budowania marki, uruchomiania nowych
obiektów. Język niemiecki. Rekomendacje. martini851@poczta.onet.pl
Doświadczony kat. B, C, D + E
- Podejmę pracę na trasach krajowych.
Posiadam aktualne badania lekarskie
kartę do tachografu cyfrowego oraz wieloletnia praktykę w transporcie krajowym
jak i międzynarodowym - 607 644 079
Doświadczony kierowca! B, C.
- Jestem młodym, uczciwym, pracowitym człowiekiem z doświadczeniem za
kierownicą. Posiadam KPL. dok - świadectwo kwalifikacji, psychotesty, kartę
kierowcy do cyfrowego tacho! Bardzo
chętnie podejmę pracę na Wywrotce 075
64 39 506 - 798 717 644
Do spółki przystąpię - chętnie przystąpię
do spółki istniejącej lub nowo utworzonej.
Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spółek, doświadczenie w księgowości
- 605 097 906
Dyspozycyjny szuka pracy - jako
mechanik samochodowy, wulkanizator,
lub kierowca - 609 243 506
Elektroinstalator - Elektryk
podejmie pracę - 785 743 405
Emerytka szuka pracy - podejmę
pracę w zakresie: opieka nad dzieckiem
lub sprzątanie - 665 876 739
Fundusze europejskie - Mężczyzna
38 lat-PO KL, RPO. Podejmę pracę.
- 603 324 919
Informatyk - Podszykuję prac jako
INFORMATYK - 889 614 627
Inżynier/student zaoczny szuka
- Poszukuję pracy. Jestem Absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunku
elektronika i telekomunikacja. Znam min.
topologię różnego rodzaju sieci. Obecnie
studiuję zaocznie w soboty i niedziele.
- 603 344 177

Jako kierowca - busa lub auta osobowego - Proszę dzwonić - 698 992 146

22 lata student (z) informatyka - Zaoczny
- Roczny staż na stanowisku Administratora Sieci. - 793 333 086

Każdą pracę - pilne - Mężczyzna 43 lata
uczciwy, dyspozycyjny, pracowity, podejmie każdą pracę w kraju lub zagranicą
- 882 693 088

2 mężczyzn do prac fizycznych - Do
każdej pracy fizycznej, na dłużej lub
krócej, może być fucha na kilka godzin
- 607 613 644
Absolwent UWr - Filologia słowiańska - od zaraz podejmie pracę. Posiadam
własne auto, certyfikat ukończonego
kursu barmańsko-kelnerskiego oraz
bogate doświadczenie w rożnych branżach. Zdobyte zarówno w kraju jak i
zagranicą - 886 114 255
Autocad - Przerysuję rysunki w autocad-dzie. - 505 316 958
Bank informacji kadrowej hit - Specjaliści w zawodach:, recepcjonista, kucharz,
kelner, barman, manager hotelu czekają
na poważne oferty pracy- CRK Centrum
Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra, UL. Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl, 605 661481
- 075 75 43 965
Budowlaniec - Podejmę pracę od
zaraz! - 665 685 608

Kierowca B, mechanik samochodowy
- szuka pracy. prezes52@vp.pl - 609
243 506
Kierowca C - 793 528 552
Kierowca kat. B - Młody, po wojsku,
jako kierowca - 502 921 973
Kierowca kat. B - najchętniej w
transporcie międzynarodowym (przewóz
osób, rzeczy), chociaż niekoniecznie
- 24 lata, doświadczenie, uregulowany
stosunek do służby wojskowej, wykształcenie średnie, podstawowa znajomość
języka niemieckiego, ambitny, doskonale realizujący powierzone zadania
- 0048725458733
Kierowca kat. C - z doświadczeniem,
poszukuje pracy tylko poważne oferty
- Łukasz okolice Jeleniej Góry, Siedlęcin
Górny. - 517 204 435
Kierowca kat. C+E - jako kierowca
samochodu ciężarowego. Posiadam
wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, interesują mnie trasy w Polskę lub
za granicę. - 607 644 079
Kierowca kat. A, B + samochód - 661
059 795
Kierowca kat. B - 25 lat, uczciwy,
komunikatywny poszukuje ciekawej
pracy za sensowne pieniądze - 792
696 386
Kierowca kat. B - Podejmę pracę jako
kierowca kat b - 606 360 139
Kierowca kat b., student zaoczny - 21
lat, mężczyzna, służba wojskowa uregulowana, mila aparycja bez nałogów szuka
pracy luki_szymek@wp.pl gg 7145671
- 662 236 770
Kierowca szuka pracy - kat b, mam
doświadczenie w przewożeniu rzeczy
delikatnych i ciężkich prezes52@vp.pl
- 609 243 506

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

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

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

Kierowca transport międzynarodowy
- Kierowca z uprawnieniami B,C,E +
karta do tachografu cyfrowego, aktualne
badania, doświadczenie na trasach UE
oraz Wielkiej Brytanii znajomość języka
niemieckiego poszukuje pracy - 075
753 50 38

Lena tel. 663 663 648

Księgowa, kasjer - Księgowa, kasjer
- 511 765 784
Kucharz szuka pracy - Mam 23 lata,
ukończyłam szkołę gastronomiczną.
Pracowałam trzy lata w Hiszpanii jako
kucharz. W Polsce pracowałam rok
czasu w hotelu trzygwiazdkowym na
tym samym stanowisku. Szukam pracy
w gastronomii w Jeleniej Górze. - 782
594 524
Masażystka - Dyplomowana masażystka, studentka fizjoterapii w trybie

%
10
15
20
25

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

Kosztorysant - Podejmę pracę jako
kosztorysant, posiadam doświadczenie
w sporządzaniu wycen w programie
Norma Pro w zakresie instalacji technologicznych kotłowni, sanitarnych oraz
budowlanych. e-mail lukasz.ram@onet.
eu - 698 640 914

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

Kierowca szuka pracy - kategorie
prawa jazdy B,C,D,E kurs na przewóz
rzeczy i osób, karta kierowcy, badania
psychologiczne - 508 148 773

Kobieta - 29 lat (prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera) poszukuje pracy w
Jeleniej Górze mail. anna11123@wp.pl

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

Sylwia tel. 500 014 214

zaocznym. Podejmę pracę w zawodzie
lub w pokrewnym zawodzie. - 691
687 680
Mechanik samochodowy - mam
duża wiedzę i doświadczenie, posiadam
prawo jazdy kat B, mam umiejętności w
naprawie diesli oraz pracy wulkanizatora
prezes52@vp.pl - 609 243 506
Mężczyzna - 28 lat podejmie pracę od
zaraz mail. krzysiek3465@wp.pl
Młoda, ambitna studentka - Zaoczna
studentka 3-go roku zarządzania podejmie pracę biurową - 793 398 122
Młoda do pracy w Jeleniej Górze
- Jestem po licencjackich studiach menadżerskich i podejmę pracę od zaraz.
Doświadczenie w pracy biurowej, na
taśmie produkcyjnej oraz w gastronomii
jako kucharka i kelnerka. Znajomość
komputera i urządzeń biurowych. Oferty
proszę przesyłać smsem lub meilem:
chorlito@interia.pl - 513 322 396
Młoda kobieta - szuka pracy jako
sprzedawca albo pomoc kuchenna lub

redakcja: (075) 75 444 00

sprzątaczka najlepiej na terenie Kowar.
Pilne! - 601 712 749
Młoda w trakcie kursu - barmanka
- szukam pracy także jako kelnerka,
uczę się zaocznie w sobotę i niedzielę,
23 lata, bez nałogów z Jeleniej Góry,
dyspozycyjna od poniedziałku do piątku
- 667 820 103
Młody po wojsku kat.B - 23 lata, dyspozycyjny poszukuje pracy w branży:
Mechanik, Magazynier - 788 323 497
Młody szuka pracy - dyspozycyjny
od poniedziałku do soboty, znajomość
obsługi komputera, doświadczenie w
sprzedaży bezpośredniej, ambitny,
sumienny. szukam w Karpaczu lub w
Jeleniej Górze - 507 315 179
Nauczyciel w-f - w okolicach Jeleniej
Góry i Wojcieszyc - 500 183 314
Na cały etat - Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa znajomość
obsługi komputera - kobieta - 503 312
357

Operator koparki i koparko ład - jako
operator koparko ładowarki i koparki - ślusarz ,spawacz - wykształcenie średnie.
- 507 408 393
Opiekunka - szukam pracy w charakterze opiekunki - 782 559 046
Opiekunka - studentka pierwszego
roku Filologii Angielskiej w Kolegium
Karkonoskim z miłą chęcią w wolnych
godzinach zaopiekuje się dzieckiem
(dziećmi) - 880 462 173
Opiekunka do dziecka - od zaraz.
Jestem odpowiedzialną, punktualną
i radosną osobą, nie palę. Posiadam
doświadczenie - 693 502 132
Opiekunka do dziecka - Studentka
zaocznych studiów magisterskich
zaopiekuje się dzieckiem najchętniej
powyżej 2 latek. Posiadam doświadczenie w opiekowaniu się małymi dziećmi.
- 506 363 716
Opiekunka do dziecka - Jestem
dyspozycyjna od poniedziałku do piątku
od godzin rannych do popołudniowych,

Inżynier / programista cnc - Podejmę
pracę na stanowisku inżynier utrzymania
ruchu, programista CNC system FANUC,
inżynier procesu/projektu, znajomość
EdgeCama oraz SolidWorksa - 663
164 547

21 lat - ukończyłem ZSOiB w JG , wcześniej pracowałem jako pomocnik przy
budowie cpn, dekarza, montowałem
okna i kładłem instalację i sieć kanalizacyjną a więc nie boję się podjąć żadnej
pracy, mogę pracować również za barem
- 514 407 751

28 lat, dyspozycyjny - wyższe - Poszukuje pracy w różnej dziedzinie, nie żadna
akwizycja. Gwarantuje, rzetelność i
uczciwość. Prawo jazdy kat. B od 11 lat
- 609 77 00 50

Kierowca B, C, E - z doświadczeniem
na UN, znajomość język niemiecki, karta
kierowcy aktualne badania, prawo jazdy
B C E. - 784 250 093
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Jestem studentką fizjoterapii - poszukuję pracę na pół etatu lub dorywczo.
- 721 321 078

Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

Kafelkarz - szukam pracy - 785
743 405

Kelner, p.kuchenna, inne - Młody,
ambitny chłopak, z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego po technikum
żywienia, z prawem jazdy kat. B podejmie
prace na obrębie Jeleniej Góry jako kelner lub pomoc kuchenna. Mile widziane
inne oferty!! - 608 372 177
Kierowca - Szukam pracy prawo
jazdy kat BCE praktyka od 8 lat tylko
kraje Niemcy Francja Hiszpania - 0048
507408028

ul. Sudecka 10
Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl

Kierowca - prawo jazdy kat A, B+E,
C+E, T uprawnienia na wózki widłowe
- 500 798 806

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

Karpacz
Dom o pow. 270 m2, 7 pokoi, działka o pow.
1035 położony na Osiedlu Skalnym.

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

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

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

Kierowca B - jako kierowca kat b lub
sprzedawca - 510 938 453
Kierowca B - szukam pracy jako
kierowca - 605 886 614
Kierowca B, C - Szukam pracy, dyspozycyjny. - 600 055 024
Kierowca B, C - 793 528 552
Kierowca B, C, E - Podejmę prace w
charakterze kierowcy. Ważne badania
kurs na przewóz rzeczy i karta kierowcy
zago3xxxl@interia.pl - 783 493 497

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

Rudawy Janowickie
Malowniczo położony dom z trzema
mieszkaniami dwupokojowymi, świetny
pod wynajem, działka 1191m2.

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

Lwówek Śląski
Dom z 1997r o pow. 218m2 położony na
działce 1651m2.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

kuchnia polska

HOTEL

Halny

Zatrudnimy na stałe uniwersalną osobę
(Studentka) recepcja, bar, komputer, język

PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63
www.hotelhalny.com.pl
info@hotelhalny.com.pl
Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.

Renault
Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
OFERTA SAMOCHODÓW
ul. Paderewskiego 20UŻYWANYCH
Jelenia Góra
tel. (075)7645000
kom. 0604132720
ul. Paderewskiego
20 Jelenia
Góra
ul. Bohaterówkom.
Getta0604132720
11, 59- 700 Bolesławiec
tel. (075)7645000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
zOFERTA
klimatyzacją SAMOCHODÓW PODEMONSTRACYJcena 13.800
4. ,Renault Clio 1.4 16V automat,
rok 2002, przebieg 36 tys. km,
NYCH
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg
99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
1.
Dacia logan
1.6 16V
105
KM rok
( benzyna
)
5. Renault
LagunaMCV
Grandtour
1.9 dCi
120KM,
2004,
z klimatyzacją
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4
16V
automat,
2002,
–
7
miejscowy
z
klimatyzacją,
rok
prod.2008,
6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
,- z klimatyzacją automatyczną
cena 23.900
,-kolor – srebrny metalik
przebieg
170 tys.
cena 38.900
przebieg
ok.km,5.000
Renault Laguna
Grandtour
1.9km,
dCi 120KM,
rok 2004,
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
Cena
zł, rabat
,- ,-7.100 zł, cena po rabacie
przebieg 103przebieg
tys. km,48.000
cena
6700
km,34.900
cena
49.000
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
72 tys.,
40.900zł
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

!!!! WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008 !!!!

OFERTA SPECJALNA
SAMOCHODÓW NOWYCH

przebieg 6700 km, cena 49.000,8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
cena 21.900,9. Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys, cena 45.900,-

1. Renault Twingo 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją,
rok prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 37.650zł rabat 2.750zł cena po rabacie
34.900zł
2. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok.prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 46.35zł rabat 3.450zł cena po rabacie
42.900zł
4. Renault Clio III 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją,
rok prod. 2008, kolor – czerwień rubinu
Cena 42.100zł rabat 3.200zł cena po rabacie
38.900zł

OFERTA SAMOCHODÓW UZYWANYCH
1. Renault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM
– automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km,
Cena 33.900,3. Renau;t Megane Coupe 2.0 IDE 140KM ,
rok 2001, cena 19.900,-

SUPER OFERTA

1. Renault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec
2008!,
beż metalik, czarny metalik, srebrny metalik,
Cena 34.500,2. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V
115KM, lipiec 2007, grafit metalik,
Cena 39.900,3. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM
– 6 biegów, ESP, klimatyzacja automatyczna,
czerwiec 2007,
Cena 46.500,-

w grę mogą wchodzić także wieczory.
Jestem odpowiedzialną, punktualną
i radosną osobą, nie palę. Posiadam
doświadczenie. - 693 502 132

w trakcie nauki ) Jeżeli nie stoi to na przeszkodzie proszę pisać kontakt: violcia2@
poczta.onet.pl
Opiekunka pielęgniarka - z 30 letnim
stażem podejmie pracę jako opiekunka
lub w innej branży! Cechy: sympatyczna,
otwarta, komunikatywna, bystra, obsługa

Opiekunka do Niemiec - Chętna
jestem podjąć od zaraz pracę w charakterze opiekunki - pozostać do końca
roku. Słaba znajomość j. niemieckiego (

Auto-Komis
„Dakar”

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

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

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

komputera, prawo jazdy B - 607 822
829
Opiekunka - Zabobrze - Zaopiekuję się
dzieckiem. Posiadam doświadczenie w
opiece nad małymi dziećmi (referencje).
Mam pedagogiczne wykształcenie.
Jestem odpowiedzialną, cierpliwą, ciepłą
oraz pogodną osobą. Nie palę - 888
987 592
Ośrodek wypoczynkowy - poprowadzę - pełna dyspozycyjność - 605
097 906
Php mysql mssql - Student ostatniego
semestru poszukuje pracy na terenie
Jeleniej Góry, znajomość technologii
PHP MySQL MSSQL HTML CSS podstawy javascript. Tomek - 664 387 128
Pielęgniarka opiekunka - pielęgniarka z 30 letnim stażem do opieki nad
dzieckiem lub os.starszą. Bardzo duże
doświadczenie. Najlepiej na Zabobrzu.
- 607 822 829
Pilne - 2 osoby podejmą pracę jako
pomocnik brukarza lub pracownik drogowy na stałe zatrudnienie umowa o
pracę - 724 111 146
Pilnie podejmę pracę - sprzedawca
- kasjer, kelnerka lub zaopiekuję się
dzieckiem - posiadam doświadczenie
na kasie fiskalnej oraz doświadczenie z
dziećmi - pilnie - 785 599 802
Pilnie podejmę pracę! - Studentka
zaoczna podejmie pracę od zaraz. - 509
507 930
Pilnie poszukuje pracy - młoda kobieta
27 lat szuka pracy na stałe najlepiej w
handlu, wykształcenie średnie dobra
znajomość komputera i kasy fiskalnej
szybko ucząca się. - 668 352 228

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

A UTO

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

BANASIAK

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

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

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

Pilnie szukam pracy - Jestem studentką
zaoczną fizjoterapii, posiadam doświadczenie w dziedzinie sprzedaży i gastronomii, prawo jazdy kat. B, język niemiecki
komunikatywnie - 605 551 231
Pisanie, przepisywanie. - Przepiszę
(pomogę napisać) prace: magisterskie,
licencjacie, referaty. Przepisywanie
różnego rodzaju tekstów. Szybko i tanio.
Proszę o kontakt: szybkie.przepisywanie@interia.eu - mail
Pizzer - w Jeleniej Górze - z zawodu
jestem kucharzem, ale pracowałem
jako pizzer - czekam na pastwa oferty.
- 507 972 442
Pizzer - w Jeleniej Górze - zależy mi na
płacy tygodniowej. Czekam na pastwa
oferty. - 507 972 442
Podejmę każdą pracę - myślę że w
życiu trzeba próbować wszystkiego, z
każdej dziedziny, aż znajdzie się ta w
której się człowiek odnajdzie mam 18 lat
- uczę się zaocznie, szkołę mam co drugi
weekend, jestem dyspozycyjny, czekam
na jakieś propozycje - 512 674 370

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

Podejmę każdą pracę - pilne! - Mężczyzna 43 lata uczciwy, dyspozycyjny, pracowity, podejmie każdą prace od zaraz w
kraju lub zagranicą - 882 693 088

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

Podejmę prace porządkowe - adres:
mirek381@vp.pl solidność, dokładność,
gwarantowana - 516 480 420

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
z DOSTAWĄ DO KLIENTA

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Podejmę pracę - studentka zaoczna po
pedagogice opiekuńczej i resocjalizacyjnej z prawem jazdy podejmie pracę na
pełen etat. - 693 584 921
Podejmę pracę - Młoda i ambitna
podejmie prace w jeleniej górze bądź
okolicy w charakterze sprzedawcy lub
kelnerki. Za oferty z góry dziękuję - 721
321 068
Podejmę pracę - Młoda osoba ze znajomością języka angielskiego podejmie
pracę na recepcji, jako kelnerka, sprzedawca i tym podobne - 512 033 500
Podejmę pracę - Mam 29 lat i podejmę
każdą pracę, mam skończone 2 lata
studiów wyższych informatycznych (dalej
się kształcę). Praca najlepiej jako sprzedawca lub coś w tym stylu. e-mail:
rawqu@livecnn.net - 609 818 245
Podejmę pracę - w Jeleniej Górze
[sklep-nie spożywczy, solarium, hurtownia, inne] Proszę nie dzwonić z ofertami
akwizycji, 26 lat, średnie - 696 889 882
Podejmę pracę - Jestem młodą dyspozycyjną osobą. Znajomość programów
komputerowych i Internetu. Posiadam
prawo jazdy kat B. Studiuje zaocznie
- 698 803 730

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

Podejmę pracę - Z samochodem,
bez nałogów, szybko się uczę - 601
542 602
Podejmę pracę biurową - posiadam
doświadczenie zawodowe - 667 315
666
Podejmę pracę od zaraz - młoda
kobieta - na stałe od zaraz. Dyspozycyjna punktualna i szybko ucząca się,
umiejąca pracować w grupie. Dobra
znajomość komputera i kasy fiskalnej
- 668 352 228
Pomocnik budowlany - w Jeleniej
Górze jako pomocnik budowlany. Czekam na pastwa oferty. - 507 972 442
Pomocnik budowlany - w Jeleniej
Górze - zależy mi na tygodniówkach.
Czekam na państwa oferty - 507 972
442
Pomocnik budowlany - Podejmę
pracę jako pomocnik budowlany - 793
312 375
Pomocnik cykliniarza - Zakres umiejętności: obsługa małego i dużego
rondla, kolumbusa, szpachlowanie.
- 793 312 375
Pomocnik na budowie - w Jeleniej
Górze. Czekam na państwa oferty - 507
972 442
Pomoc kuchena - w Jeleniej Górze. Z
zawodu jestem kucharzem. Czekam na
pastwa oferty - 507 972 442
Pomoc kuchena - w Jeleniej Górze.
Mam doświadczenie zawodowe. Zależy
mi na płacy tygodniowej. - 507 972 442
Pomoc kuchena - w Jeleniej Górze
- 507 972 442
Poszukujesz pracowników - Posiadamy aplikacje pracowników z różnych
branż (pracownicy budowlani, mechanicy, elektrycy, kierowcy, informatycy,
księgowi, pracownicy biurowi i wiele
innych). Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia
Góra ul. Wiejska 29, 605 661481, e-mail:
biuro@crk-kadra.pl - 075 754 39 65
Poszukuję pracy - Jestem studentką
fizjoterapii ( III rok), pilnie poszukuję
pracy na pół etatu lub dorywczo - 721
321 077
Poszukuję pracy - na weekendy
jestem młoda, odpowiedzialną,
sumienną oraz pracowitą osobą: Mój
meil ruczi1990@wp.pl
Poszukuję pracy dodatkowej - Poszukuję pracy dodatkowej - 509 546 456
Poszukuję stałej pracy biurowe
- posiadam doświadczenie w obsłudze
klienta i w handlu różnych branż, dobra
organizacja pracy, odpowiedzialność.
e-mail: pracos1@wp.pl
Praca na etat - Kobieta szuka pracy
na cały etat. Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa znajomość
obsługi komputera. Dyspozycyjna, pracowita i uczciwa - 503 312 357
Praca na umowę zlecenie - Były
pracownik Sanepidu dział epidemiologii wykona prace z zakresu zakażeń
wewnątrzszpitalnych na okres 6 miesięcy. - 500 278 935
Praca na weekendy - 2 uczące się
pełnoletnie dziewczyny poszukują pracy
na weekendy - szkoła kierunek kucharzkelner - 722 076 869
Praca pilnie - Kobieta, 40 lat, wykształcenie wyższe, czynne prawo jazdy kat.
B, obsługa biura, obsługa klienta. - 888
939 091
Praca przy regipsach - od zaraz - 793
312 375
Praca w biurze - pilnie w Jeleniej
Górze. Jestem studentką zaoczną. Znam
w stopniu komunikatywnym język angielski, mam jeszcze inne predyspozycje do
podjęcia takiej pracy - 507 366 774
Praca w weekend - Nastolatka poszukuje pracy w weekendy. magdaa2@vp.pl
- 665 640 567
Praca w weekendy - Poszukuję pracy
na weekendy (od piątku do niedzieli)
w Jeleniej Górze lub w okolicach. Ania
- 660792605
Prace ogrodowe, rąbanie drewna
- Wykonam wszelkie prace ogrodowe,
przygotuję drewno opałowe. Solidnie
- 665 248 430
Pracownik niepełnosprawny - Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zaprasza firmy do
nawiązania współpracy. Nieodpłatnie
znajdziemy odpowiedniego pracownika
- 075 64 38 711
Przyjmę pracę od zaraz - Ambitna 24
lata, wykształcenie średnie i policealne.
Doświadczenie w handlu, znajomość
kasy fiskalnej i komputera - pakiet Ms
Office. Prawo jazdy kat. B, własny samochód. Jestem dyspozycyjna, rzetelna i
uczciwa. Podejmę pracę od zaraz może
być na produkcji PILNE - 605 886 317
Przyjmę reklamę na samochód - Ford
Mondeo w wersji kombi. Miesięcznie
robię ok 1000km. Jeżdżę na trasie Jelenia Góra-Kowary 20x w m-cu oraz 2x JGWałbrzych i JG-Lubań. - 608 211 116

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

Przyszła fizjoterapeutka - chętnie
podejmę się jakiejkolwiek pracy związanej z moim przyszłym zawodem- fizjoterapeuty jak również pracy związanej z
handlem czy gastronomią, prawo jazdy
kat. B, język niemiecki - 605 551 231
Sprzątanie - w godzinach popołudniowych od 15 na sprzątanie, posia-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Student - dyspozycyjny od poniedziałku do piątku - 793 312 375
Studentka - zaoczna podejmie pracę.
Posiadam doświadczenie z dziedziny
gastronomii i handlu, język niemiecki
komunikatywnie, prawo jazdy kat. B
- 605 551 231
Studentka - trybu zaocznego (fizjoterapia) podejmie pracę od zaraz. Znajomość gastronomii, sprzedaży, język
niemiecki, prawo jazdy kat. B - 605
551 231
Studentka szuka pracy - Jestem
studentką studiów dziennych. Jestem
osobą komunikatywną i pracowitą. Znam
język niemiecki na poziomie podstawowym. Posiadam prawojazdy, kategoria
b. Mam doświadczenie jako kelnerka
- 695 555 950
Studentka szuka pracy - Studentka
szuka pracy dodatkowej - 660 458 745
Studentka zaoczna - Szukam pracy
z dziedziny, handlu bądź gastronomii,
również mile widziane zajęcie wymagające jakiegokolwiek przyuczenia. - 605
551 231
Studentka zaoczna - Dyplomowany
Technik masażysta. Obecnie studiuję
fizjoterapie na drugim roku w trybie
zaocznym. Podejmę pracę w zawodzie
lub nie- Pilnie - 691 687 680
Studentka zaoczna - Podstawy
komputera, prawo jazdy kat B - 695
444 406
Studentka zaoczna/j. niemiecki Poszukuję pracy w Jeleniej Górze, znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
dyspozycyjność pn-pt., Książeczka
sanepidu, zacznę nawet od zaraz. - 669
043 832
Studentka zaoczna - Pilnie poszukuję
pracy. Dyspozycyjność od poniedziałku
do piątku. Wykształcenie wyższe I stopnia, prawo jazdy kat. B. - 724 111 906
Studentka zaoczna poszukuje od
poniedziałku do piątku - 695 828 601
Studentka zaoczna szuka pracy interesuje mnie praca od poniedziałku do
piątku - jestem w trakcie robienia prawa
jazdy - posiadam 6 miesięczny staż jako
pracownik biurowy - 669 402 665
Studentka ze Szklarskiej - studiuję
zaocznie pedagogikę, a skończyłam
liceum ekonomiczne 5-letnie. Szukam
pracy w Szklarskiej Porębie, proszę o
kontakt na e maila: ewelinuus@op.pl
Studentka z Karpacza - Zdyscyplinowana, umiejętność pracy w zespole,
prawo jazdy, kurs pierwszej pomocy,
doświadczenie w pracy w gastronomii,
umiejętność obsługi komputera, bez
nałogów. - 888 195 127
Student budownictwa - Autocad poszukuję pracy tymczasowej do końca
stycznia, mogę pracować od poniedziałku do czwartku + sobota. Dobrze
znam program AutoCad oraz Arcon,
RM-Win. Adres mailowy : slewin@interia.
pl - 664 322 220
Student prawa - Student zaoczny
prawa poszukuje pracy - 698 076 496
Student zaocznie - Jestem studentem na I roku studiów niestacjonarnych
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji - Jelenia, Gryfów, Lwówek,
Złotoryja, Lubań. Posiadam umiejętności
biegłej obsługi komputera ( pakiet Office,
Windows). Posiadam prawo jazdy kat. B
- 661 807 724
Student zaoczny - ze znajomością
języka angielskiego i niemieckiego - 505
485 178
Student zaoczny 21 lat - mężczyzna,
służba wojskowa uregulowana, prawo
jazdy kat b, mila aparycja bez nałogów
szuka pracy - 662 236 770
Student zaoczny, prawo jazdy - Z
wielką chęcią i przyjemnością podejmę
pracę w Jeleniej Górze. Tomek - 781
957 457
Student zaoczny szuka pracy - od
poniedziałku do piątku - jestem w trakcie
robienia prawa jazdy - posiadam dyplom
technika żywienia. - 785 599 792
Szukam pracy - Student - od poniedziałku do piątku na terenie Jeleniej Góry
lub okolic. Ambitny, duże chęci do wykonywania powierzonych obowiązków, bez
nałogów - 607 050 769
Szukam pracy - Młody emeryt szerokie
doświadczenie zawodowe wykształcenie
techniczne praktyka w drzewiarstwie
wiele lat na stanowiskach kierowniczych
wysoka kultura osobista prezencja kat.
B wysokie umiejętności, komputer - 603
105 828
Szukam pracy - w tartaku - 606 360
139
Szukam pracy - kierowca kat. B szuka

pracy - 660 709 005
reklama

Szukam pracy - kobieta lat 28 po
szkole gastronomicznej, szuka pracy
jako kelnerka Jelenia Góra/cieplice
- 513 762 232
Szukam pracy - podejmę się opieki nad
starszą osobą lub dzieckiem za granicą,
jestem sumienna, uczciwa możliwość
wyjazdu do zaraz - 514 996 746
Szukam pracy - w Jeleniej Górze lub
okolic - jestem w trakcie wyrabiania
uprawnień na wózki widłowe, chętnie
w hurtowni lub na magazynie lub inne
propozycje odpiszę na mail kamilek8787@o2.pl
Szukam pracy - młoda kobieta - prawo
jazdy kat. b, wykształcenie wyższe.
- 518 396 395

oferta pracy jest mile widziana. Jeśli
będą Państwo zainteresowani proszę o
kontakt: ivi_@op.pl - 509 057 034

roku wkładam 14 i te dwie oponki mam
do sprzedania jest to rozmiar 15” 185/55
cena za 2 sztuki 120 zl - 723 902 475

Zaopiekuję się dzieckiem - u siebie
w domu, wieloletnie doświadczenie
- 501 083 152

4 opony zimowe do malucha - stan
bardzo dobry - 150 zł do negocjacji
- 772 072 449

Zdecydowana - Moje dotychczasowe
doświadczenie to pracownik ubezpieczeń, kelner, agent nieruchomości.
Posiadam samochód, Internet i gotowość
do podjęcia pracy! - 605 885 085

Akumulatory 55-45 - tanio - 601
472 183

Z grupą szuka pracy - 24 letni mężczyzna
z 2 grupa inwalidzka - 606 698 675

RÓŻNE
KUPIĘ

Szukam pracy - kobieta, wiek 30 lat,
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat
B - 605 335 251

Zabytkowe meble do renowacji
– 075 76 210 36

Szukam pracy - Mam 22 lat i szukam
pracy w Jeleniej Górze lub okolicy. Może
jest tu przypadkiem ktoś kto szuka pracownika bądź słyszał o jakiejś ciekawej
pracy. Kwalifikacji nie mam wysokich, ale
za to dużą motywację i jestem dyspozycyjny. Odpowiadałaby mi praca w barze,
opiekuna - 505 619 646

RÓŻNE
SPRZEDAM

Szukam pracy dodatkowej - posiadam
prawo jazdy b, c, własny samochód,
laptopa. Znam się na pracach stolarskich.
Posiadam dużo wolnego czasu, pracuje
w trybie 24/48h - 502 349 102
Szukam pracy kierowca/szofer - Od
2004 roku pracuje jako kierowca aut
dostawczych do 3,5t oraz szofer dla
osób prywatnych. Doświadczenie w
prowadzeniu również długich limuzyn.
Dostępne opinie pracodawców. Posiadam certyfikat FCE z języka angielskiego,
znajomość języka niemieckiego. Studiuje
zaocznie transport na 3 roku, inżynier
- 695 673 438
Szukam pracy od zaraz - młoda kobieta
- na stałe. Wykształcenie średnie, dobra
znajomość komputera i kasy fiskalnej
- 668 352 228
Szukam pracy weekendowej - młody 16
latek uczący się w technikum weterynarii
szuka pracy weekendowej każda praca
jest dobra - 512 099 490
Szukam pracy w domu - obojętnie,
jakiej. Posiadam maszynę do szycia
może być więc szycie - 603 300 365
Szukam pracy w domu - Poszukuję
dodatkowego zarobku. Może być praca
chałupnicza. Posiadam stały dostęp do
Internetu - 783 032 732
Szukam pracy - budowlaniec - szukam pracy jako pracownik budowlany
lub wykonam małe prace budowlane
Mariusz - 691 065 584
Szycie - Chcesz coś skrócić poprawić
wszyć zamek do spodni spódnicy albo
uszyć spódnicę itp. to zadzwoń. - 505
316 958
Ślusarz – mechanik - traser, wiertacz
z wieloletnim doświadczeniem, prawo
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe. Szuka stałej pracy, dyspozycyjny. - 784 929 626
Tokarz frezer na emeryturze - długoletnie doświadczenie w zawodzie podejmie
pracę na pół etatu w Jeleniej Górze - 075
641 99 12
Ulotki - Uczeń - roznoszenia ulotek
hipermarketów lub marketów itp. po
osiedlach. - 792 187 937
Uprawnienia SEP p.zawodowe
- 25lat, inżynier elektroniki i telekomunikacji, uprawnienia elektryczne SEP w
zakresie E i D (zakres uprawnień 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) oraz wykonywanie
pomiarów do 1kV. Prawo jazdy kat B.
Poszukuję możliwości odbycia przyuczenia zawodowego - 513 374 832
Uzdolniony, młody, uczciwy - szuka
pracy posiadam prawo jazdy kat. B, C,
kurs na przewóz rzeczy oraz uprawnienia na koparko - ładowarki, szukam
pracy popołudniami lub w weekendy
- 792 254 612
Word, Excel dorywczo - Bardzo dobra
znajomość Kontakt: tomek1319@wp.pl
- 693 255 083
Wózek widłowy - na terenie Jeleniej
Góry na stanowisko magazyniera - 512
204 020

Paproć duża stojąca – ciekawa – 075
75 261 53
Pampersy męskie – średnie 1 opakowanie 35zł i inne środki – 075 75
261 53
Piec elektryczny, pokojowy, bardzo
ekonomiczny, 220 V,Fismer - niedrogo
– 691 328 721
Futerko – krótkie, rozmiar 38, kurtkę
jasną – rozmiar M puchową. Cena do
uzgodnienia – 609 494 710
Głośniki basowe USA 150W, 2 sztuki,
30cm, średnica – specjalna membrana
do poszerzenia pasma. Nowe, tanio
– 075 75 33 921, 889 332 546
Pianino – stare do renowacji – 664
005 007
Maszyny stolarskie – tokarka do
drewna, długość toczenia 1000mm,
grubościówka – szerokość rob.
350mm – 664 005 007
Podręczniki Ekonomia tom l,ll,
autorstwa Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, cena 100 zł. – 665
768 450
HURTOWNIA kwiatów „MULTIKWIATY” import z Holandii - K.Miarki
J.Gora 510 244 350 otwarte PON.SOB. od 6 do 13. Nie prowadzimy
sprzedaży detalicznej 510 244 350
Wózek i łóżeczko dziecięce 695
063 602
Telefon Siemens AX 72- 60 zł.-2
letni w sieci Orange. Motorola V
500- 70zl. Bez simlocka, aparat VGA
– 608 034 794
Tanie domowe obiady, gotowane na
miejscu i na wynos. Cieplice ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 – 502 108 290
Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos - dla osób
z M.O.P.S. i firm JG ul. Cieplicka 74
szkoła nr 6 - 502 108 290
Piec konwekcyjny UNOX xv303g
230/400V serwisowany – 513 179 616
Baniaki 1000l i drugi 750l. Cena do
uzgodnienia – 500 058 370
Stara mocarnie produkcji niemieckiej w dobrym stanie cena do uzgodnienia – 500 058 370

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
4 opony zimowe do malucha - stan
bardzo dobry - 150 zł do negocjacji
- 772 072 449
Skoda Octavia – 1.6 + gaz, rok
produkcji 2002 z salonu, pierwszy
właściciel – 606 360 443
Mercedes 124 kombi, czarny – gaz
sekwencyjny – super cena 663 222
369
Mercedes 190, 2l., 1993, benzyna,
automat – po godzinie 14 – 075 64
317 81
Koła 4 sztuki, 16-tki, alufelgi – 075
643 17 81
Peugot 206 – zbiornik paliwa – 075
76 210 36
Peugot 206 – szyba tylnej klapy
- 075 76 210 36

Wykształcenie wyższe - Mężczyzna
25 lat wykształcenie wyższe magisterskie, marketingowiec doświadczenie w
sprzedaży, obsłudze klienta, pracach biurowych, naprawie komputerów. Podejmie
pracę od zaraz - 509 631 203

Citroen, Xantia 1994 rok, pojemność
2.0l, centralny zamek, eklektyczne
szyby, klimatyzacja, bardzo zadbane,
108 tys. przebiegu. Do opłat, sprowadzone z Niemiec. Cena 5800 zł. Do
uzgodnienia 882 491 671 WARTO

W hurtowni - podejmę prace w hurtowni
jako magazynier w Jeleniej Górze - czekam na pastwa oferty - 507 972 442

Do Audi 80 B3 1800 benzyna. Układ
wtryskowy, komputer, moduł zapłonowy, generator prędkościomierza,
siłownik sprzęgła 608 034 794

Zaoczna studentka pedagogiki - Studentka 2 roku Pedagogiki opiekuńczej
i resocjalizacyjnej, studiująca zaocznie.
Mam 20lat, szybko nawiązuję kontakty i
uczę się. Posiadam prawo jazdy B. Mam
doświadczenie jako kelnerka. Każda

AUTOMOBILES GODYN

Import- Samochodów
Motocykli
Camping Car
z FRANCJI na zamówienie
Nip- 679 271 12 10 tel/fax: 075 761 06 28
Regon- 35 63 91 631 kom: 0790 52 45 39

Mercedes - 124 E, 93 rok - 11, 5 tys.
do negocjacji – 505 419 776
Renault Megane - rok 1996, srebrny
metalik, pojemność 1.4 benzyna – 691
455 758
Części Peugot 405 1.9 diesel z
demontażu – 500 058 370
1,6 Truck - rok produkcji 1996, Przebieg
230 tys., zabudowa otwierana na trzy
strony, kolor czerwony, ubezpieczony,
opłacony. - 697 979 877
2 dobre zimówki za symboliczną - Dunlop
Winter Sport 185/65/15 w dobrym stanie
za symboliczną kwotę. - 79 212 82 82
2 x opony 15 zimowe pirelli - snow sport
w eleganckim stanie sprzedaje, bo w tym

Akumulator 45-360 - stan bardzo
dobry 70 zł - 665 930 993
Alternator passat b3 - firmy bosch,
nowy, passat b3 2.0 16v. Jelenia Góra
- 697 520 356

AUTO KOMIS

ALF
A

dam stopień niepełnosprawności - 693
367 231
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ul. W. Pola 15; 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 075 6414051, +48 0507100227,
+48 0507100230
fax: +48 075 6419443

Alufelgi 15cal z oponami 4x100
- 195/45 - GG10929823, Cena:1200zł
- 506 206 502
Alufelgi 15 bmw - na 5 śrub rozstaw
śrub to 5x120 komplet jest dostępny z
2 oponami zimowymi 205/65/15 - 691
566 585
Alufelgi 15 Mercedes - oryginalne
- Alufelgi 15 Mercedes - 603 622 878
Alufelgi z oponami - 4 alufelgi o
rozstawie śrub 4x108mm z oponami: 4x
Opony Kormoran Runpro 185/65/R14
86H Felgi 4x108 6Jx14H2 ET38 Cena
za komplet 250zł - 513 374 832
Aluski r14 ronal gwiazda - 4x108 z
forda escorta, wraz ze śrubami + skruby
zabezpieczające cena 500zł. LOKOM@
WP.PL - 691 210 702
Ascona na części - wszystkie z demontażu - 510 242 940
Audi A3 - czerwone, bezwypadkowe, 1.6
benzyna, przebieg 170000, rok produkcji
1990, cena 3000zł. - 509 095 073

Subaru Forester 2006r 2.0
+GAZ/AUTOMAT, rok 2006,
cena 57 900 PLN
ABS, 4x4, hak, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, szyberdach, centralny
zamek, autoalarm, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, instalacja gazowa, tempomat, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
przyciemniane szyby
Pierwszy właściciel, sprowadzony, zarejestrowany w Polsce

Ford Focus C-Max 2006r 1.6/90KM
DIESEL,136tys km rok 2006,
cena 31 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

Renault Scenic 2007r 1.5DCI/105KM
DUZA NAVI, rok 2007,
cena 35 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
system nawigacji, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
tempomat, czujnik deszczu, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
czujnik parkowania, pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

Volkswagen Touareg 2004r 2.5TDI/180KM
DIESEL, rok 2004,
cena 70 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, alufelgi, system nawigacji, centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
przyciemniane szyby, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

Toyota Avensis 2005r 2.0D4D
DIESEL COMBI, rok 2005,129 000 km
cena 43 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, welurowa tapicerka,
tempomat, czujnik deszczu, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
czujnik parkowania
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

Peugeot 407 2.0HDI/136KM
CZARNA 2006 XII, rok 2006,
cena 37 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, tempomat, czujnik
deszczu, ESP, światła przeciwmgielne,
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony,
bezwypadkowy

Audi A4 - srebrne kombi Rok produkcji
1997.1.8-instalacja gazowa od 5 lat - auto
w ciągłej eksploatacji. Skóra, alu-16, radio
z oryginalna zmieniarką. Auto zadbane
- 603 517 772
Audi A4 - 1,9 TDI-2001,srebrny metalik,
12 poduszek, duża nawigacja, ABS,
ASR, elektryczne szyby, regulowana
kierownica, zmieniarka na 6 płyt, alufelgi,
komputer pokładowy, klimatronik światła
przeciwmgielne. Cena do negocjacji
- 662 218 550
Audi a4 96r 1.9 tdi 110 ps - grafitowoniebieski metalik, combi, ABS, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie kierownicy. RM
oryginalne AUDI, ciemne szyby tył, 2xAir
Bag, obniżony, aluminiowe felgi 15,relingi
dachowe, immobilaizer, książka serwisowa, zarejestrowany - 604 837 827
Audi a4 - tanio - 1995 pojemność
1800cm, centralny zamek, alarm, alufelgi,
elektryczne opuszczane szyby, szyberdach, 2 poduszki, wspomaganie, ABS,
sportowy wlot powietrza, - 510 610 532
Audi a4 - Fiat Scudo - kombi 97r 1.9td
110ps, klimatronik, kolor srebrny metalik,
opłacone, zarejestrowane, oc, przegląd
ważny do maja 09 rok możliwość przesłania zdjęcia na emeil - ewelina0707@
op.pl Fiat Scudo 1.9 td 96r opłacone
,zarejestrowany (jako ciężarowy) po
wymianie rozrządu - możliwość zdjęćw.w.adres. - 660 963 934
Audi b4 - 1994 rok, zielony, szyberdach
elektryczny, centralny zamek, bezwypadkowy, opłacony. Cena 9000 zł do
negocjacji. - 507 088 692
Auto laweta - citroen c 25,2.5td, sześcioosobowy, po remoncie kabiny i lakierowaniu - cena7200zl - 609 243 506
Bmw - 525TD 1993r cena 6500zł - 697
990 390
Calibra z lpg - rok 96/97 2.0 z gazem
butla 45l auto posiada abs, welurowa
tapicerkę, białe zegary, 2 air bag, centralny zamek z alarmem, klimatyzacja,
tylne lampy typu lexus (białe) bez śladów
korozji, cena 8.000zl możliwa zamiana na
inny - 669 644 659
Chrysler Grand voyager 2,5td 1999rok, sprowadzony, zarejestrowany
w Polsce, przegląd aktualny do 07.2009,
skórzana tapicerka, hak holowniczy,
kolor-antracyt - 663 184 664
Chrysler voyager - 2000 rok, 2.5TD,
5 miesięcy w kraju, stan idealny - 785
456 586
Chrysle voyager 7 osobowy - 2,5TD
rok produkcji 1998, kolor zielony, aluminiowe felgi, zarejestrowany - 607
275 044
Cinouecento 1994 rok - przegląd 0809-2009 rok ubezpieczony, stan ogólny
bardzo bobry + opony zimowe 1100 zł
ciemno niebieski - 601 472 183

Renault Espace 2005r 1.9DCI
DIESEL, rok 2005,136 000 km,
cena 41 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
system nawigacji, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
welurowa tapicerka, tempomat, czujnik
deszczu, ESP, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy

Volkswagen Touran 2006r 1.9TDI
DIESEL.6-BIEG, rok 2006,132tys km,
cena 40 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy
właściciel, sprowadzony, bezwypadkowy

Renault Laguna 2005r 1.9DCI
6-BIEG!BIAłY!!!, rok 2005, 128 000 km,
cena 25 300 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, tempomat, ESP,
kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony,
bezwypadkowy

Volkswagen Passat, rok 2006,1.9TDI/
105KM.Przebieg 158tys km.
cena 39 900 PLN
10XAIRBAG, klimatyzacja manualna, kontrola trakcji, tempomat, el.szyby, el.lusterka
komputer pokladowy, kierunki w lusterkach,
relingi dachowe, roleta, serwisowany,
zadbany

Cinquecento sporting - 1100 auto jest
z 1995 sprawne. - 510 719 752
Citroen AX - 1100 z 1991r, auto bardzo
ekonomiczne, kolor czarny, stan dobry, 5
drzwi, do poprawek lakierniczych, cześć
dachu (wyblakł lakier), przegląd do 2009,
oc - brak, w ciągłej eksploatacji. Cena
1250,00 możliwa zamiana na pf 126 p
,125, polonez - 725 084 080
Citroen AX - w dieslu. Rok produkcji
91 w dobrym stanie za 1000 zł. - 514
771 314
Citroen bx kombi - czerwony, karoseria ocynkowana 1,9 diesel, rok prod.1991,
centralny zamek, wspomaganie elektryczne szyby, cena 2700 do negocjacji
- 500 249 836
Citroen c15 - 1,9 diesel, biały, 1997r,
autko na chodzie, ale jest do kilku
poprawek, stan wizualny nie najlepszy,
elektryka do poprawek (raz są światła,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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a raz nie) ogólnie autko jest na chodzie
cena 900zl - 669 441 260
Citroen xm 2.1td kombi - najbogatsza wersja z klimatyzacją, skóra
i drewnem po wymianach wszystkich
płynów i olei, nowe opony na gwarancji
4 sztuki, zadbany, nie wymaga wkładu
finansowego lub zamienię na tańszy z
dopłatą - 605 603 648
Części do lancera - rożne z demontażu - 510 242 940
Części do astry - przekładnia, zderzak tył, elementy wnętrza i inne - 510
242 940
Części do fiata cc - wiele z demontażu - 508 764 585
Części do Fiesty - 1,8 d rok 90, silnik i
skrzynie biegów i inne - 603 291 394
Części do Forda Escorta - Części do
Forda Escorta 1,8d - 603 291 394
Części do fordów - z demontażu do
fordów. - 603 291 394
Części do Fordów - skorpio rok,
86-93 i forda sierry rok, 86-93 - 603
291 394
Części do golfa 2 - z demontażu
- 603 291 394
Części do kadeta - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do nubiry - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
Części do opla & vw - vectry a,
kadetta, corsy i do vw golfa, passata(B3) g60 syncro - 667 191 716
Części do Tico - silnik, skrzynię,
alternator. Rozrusznik, chłodnica,
drzwi-prawa strona - 508 727 531
Części do xanti - rożne z demontażu
- 510 242 940
Części Seat Ibiza 92 - Dzwoń i pytaj
- 798 864 128
Część do corsy b - pompę wodną
do opla corsy B do silnika ecotec
pojemność 1.0 12V. Cena 60 zł. - 887
336 650
Daewoo Matiz - niebieski, 1999r,
benzyna, I właściciel, kobieta, przebieg 60700, immobiliser, bezwypadkowy - 510 172 770
Daewo Tico tanio - 1996 rok, uszkodzony przód, silnik, zawieszenie
sprawne, zarejestrowane, ubezpieczone - 500 zł - 607 377 268
Daihatsu Applause - LPG, tanio
- rok 90, stan dobry 1700zł - 669
922 520
Escort kombi - Ghia 1.6 16v benzyna, stan bardzo dobry, 1997 rok,
śliwkowy metalic. 2 airbagi, wspomaganie, abs, klimatyzacja, pełna elek-

tryka (szyby lusterka, szyberdach) 4
nowe zimowe opony, godny polecenia,
cena 5500zł - 510 719 733
Escort kombi 97 rok - 1,6 benzyna,
śliwkowy metalic, pełna elektryka, 2
airbagi, welur, klimatyzacja, centralny, wspomaganie, bardzo atrakcyjny wygląd, 4 nowe opony stan
bardzo dobry, bezwypadkowy. Cena
5500zł - 510 719 733
Felgi - stalowe 13 cztery sztuki
za 50zł komplet do opla - 693
501 635
Felgi - 13 stalowe od opla cztery
sztuki za 50 zł - 693 501 635
Felgi 15ki 4x100+opony 195/45
- stan bdb GG10929823 - 506
206 502
Felgi do Forda - stalowe 6Jx15
ET52, 5 5x108 - 4 sztuki. Stan bardzo dobry. - 509 097 442
Felgi do vw 15 - oryginalne do
wolkswagena na 5 śrub - 603 622
878
Felgi stalowe - do:Ford Transit
6”x15” - 5 szt., plus stopień pod
tylny zderzak (nowy), fotele przód,
tył, szary welur do BMW E36 Coupe
- 601 410 043
Felgi z oponami 4x108 - 4 felgi
razem z oponami: 4 Opony Kormoran Runpro 185/65/R14 86H - letnie.
Felgi 4x108 6Jx14H2 ET38 Cena
za wszystko 250zł Jelenia Góra
- Cieplice - 513 374 832
Felgi z oponami opel 195/65/15
- 4 felgi stalowe wraz z oponami do
opla 195/65/15, koła te były w Opel
Omega, stan bdb. po przebiegu ok.
8000 km - 509 374 306
Felicja pickup 5500 zł - 1.3 mpi,
biała, 2 komplet opon, alarm, stan
BDB - cena do negocjacji - 502
799 999
Fiata 126 p - 1988r. czerwony z
białymi pasami, nowe opony plus 2
zimówki w bdb., maluch po lekkich
przeróbkach wizualnych. Możliwość
sprzedażny bez papierów. oc i przegląd do końca maja 2009 r. cena
do dużej negocjacji. Oddam tanio.
- 663 057 694
Fiat Cinquecento Sporting - Kolor
żółty. Cena 3000 PLN do negocjacji.
- 604 990 088
Fiat Marea weekend po wypadku
- biały, rok 99, instalacja gazowa,
pojemność 1600cm 16v, elektryczne
szyby, ABS, airbag, uszkodzony
przód, silnik, skrzynia, chłodnice
i cały osprzęt - cena 3600 zł do
negocjacji - 669 441 260

Fiat Punto 1.1 s - sprowadzony z
Niemiec 95 pierwsza rejestracja,
dzielona kanapa, 5 drzwiowy, po
opłatach celnych. - 501 468 300
Fiat seicento van - 2001r 115 tys.
uszkodzony, cena 2900zł - 665
163 087
Fiat Uno 1999r niska cena - Pojemność 1000 cm niebieski metalic 5
drzwi, kupiony w salonie kompletna
dokumentacja nowe opony zimowe
plus dodatkowy komplet opon,
nowy akumulator, wnętrze zadbane
stan wizualny i techniczny BDB
- cena 3800 do uzgodnienia - 603
182 814
Fiesta 1.1 - 91 rok, opłacona
nowe opony 1000 zł - Tanio - 698
925 671
Forda Fa - rok 1997, zarejestrowany w Polsce, kolor czerwony,
zderzaki w kolorze, silnik 1.3, bardzo zadbany. - 663 379 444
Ford Escort - 1,3 rok 1988 Cena do
uzgodnienia - 605 268 746
Ford Escort 1.4 - benzyna, rok
produkcji 1993, hatchback, 4/5
drzwiowy, kolor bordowy, bezwypadkowy, stan bardzo dobry - 721
961 463
Ford Escort 1.4 1995r - benzyna
- i n sta l a cj a g a z o w a , w e l u r o w a
tapicerka, hatchback, 5 drzwiowy,
srebrno-niebieski metalik, cena
3.200zł - 609 825 294
Ford escort 1,6 - 96 5-drzwi, ważny
przegląd, cena 550zł do negocjacji
- 502 119 060
Ford Escort 1993/94 - Pierwsza
rejestracja 03/1994 w kraju od 2005
rok, zadbany, bez korozji, bordowy
metalic 1600 - benzyna 3700 do
uzgodnienia - 603 182 814
Ford Escort 93 110km - Centralny
zamek, Srebrny metalik, Antena CB,
silnik 16v 110KM TANIO!!! - 723
293 971
Ford Fiesta - 1994 rok, granatowy
metalik, pojemność 1.1. Zadbany,
ekonomiczny, stan bardzo dobry.
Cena 3300. Jelenia Góra. - 694
489 991
Ford Fiesta - 1994, granatowy
metalik, pojemność 1.1. Zadbany,
stan bardzo dobry. Cena 3300.
- 694 489 991
Ford Fiesta 1.1 - 91 Rok opłacony
w ciągłej eksploatacji 1000 zł nowe
opony - tanio - 698 925 671
Ford Fiesta 1.1 - Tanio - 91 rok,
opłacony, zarejestrowany, nowe
opony, tanio 1000 zł cena na gieł-

Auto Komis ROBERT

dzie 1300 tego rocznika lub inne
propozycje - 698 925 671
Ford Fiesta 1994 za 1800zł bordowy 3 drzwiowego z silnikiem
1.1 Benzyna, nowe 4 opony, ważny
przegląd i OC. - 608 382 458
Ford Galaxy - 97-98 pojemność
2,3 + gaz sekwencyjny 7 foteli 7
osobowy radio CD - 607 266 257
Ford Ka - rok 1997, zarejestrowany w Polsce, kolor czerwony,
zderzaki w kolorze, silnik 1.3, Bardzo zadbany - 663 379 444
Ford Mondeo kombi 98r. - srebrny
metalik Silnik 1600V 16V benzyna, stan dobry, sprowadzony
do opłat, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, centralny zamek,
klimatronik, przednia i tylna szyba
podgrzewana. Cena 4.500 do negocjacji!(okolice Jeleniej Góry) 075 75
150 89 - 503 759 887
Ford Mondeo - książka - „Sam
naprawiam samochód” do Mondeo
92-00, wydawnictwa WKŁ, stan
b.dobry cena 49 zł - 503 690 425
Ford Probe - 2.5 litra 24V 170HP
o p ł a c o n y, e l e k t r y c z n e s z y b y,
lusterka, szyberdach, airbag - 503
972 876
Fo r d F o c u s d i e s e l r o k 2 0 0 2
- klimatyzacja, zadbany - 608
782 752
Fo r t E s c o r t 1 , 8 l p g 1 2 0 0 z ł 1992/93 benzyna + gaz centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, ważny przegląd i oc
w ciągłej eksploatacji. Uszkodzony
tył, ale technicznie sprawny w
całości lub na części cena 1200zł
- 509 677 772
Golf 3 - 1.8 benzyna, sportowe
zawieszenie, wnętrze z wersji
gti, kubełkowe fotele, pełen sportowy układ wydechowy, grill bez
znaczka, piękne 15 calowe felgi rh
z rantem, czarne szyby, autko w
bardzo dobrym stanie, właściciel
nie palący, autko było na zlotach
vw Mania i Tuningowisko Wrocław
cena 7300zl do negocjacji - 723
902 475
Golf 3 kombi - rok 1997, 1.9 TD
(75 KM), klimatyzacja (oczyszczona, odgrzybiona), 2 x air bag,
elektryczne: szyby, lusterka, szyberdach (szklany), centralny zamek
na pilota, alarm Przebieg: 226
tys.- oryginalny, książka serwisowa, radio magnetofon panelowy.
Cena 9800,- do negocjacji - 694
857 424

Golf III German style - 1.8 benzyna z 92/93r kolor czerwony,
sportowe zawieszenie, felgi rh
duży rant, wnętrze z gti stare do
wglądu, nowe sprzęgło oraz parę
innych rzeczy proszę dzwonić to
powiem więcej na temat auta, a
jeszcze dużo jest do powiedzenia
- Jelenia Góra cena 7500 negocjacji
- 723 902 475
Golf III tuning - 1.8 benzyna
92/93 wymienione sprzęgło na
nowe, kable od świec, świece ngk
tytanowe zmieniony płyn od wspomagania, gumy na tylnym zawieszeniu, nowe klocki hamulcowe i
szczeki, kolor czerwony, sportowe
zawieszenie pełen sportowy układ
wydechowy, czarne szyby cena
7400zl - 723 902 475
Golf IV diesel 17000 zł okazja rok produkcji 1999, diesel, czarny,
trzy drzwiowy, zarejestrowany - 504
931 682
Golf 3 - pojemność 1,6 benzyna,
rok produkcji 1993. W 2005 sprowadzony do Polski. ABS, wspomaganie, podgrzewane przednie
siedzenia, elektryczne lusterka i
szyber dach. Przyciemnione szyby
z atestem. Autko aktualnie stoi na
14 calowych kołach zimowych.
Cena 6500zł. - 880 433 842
Honda civic 1,5 - Rok prod.1994
- 661 934 797
Junak chopper - -Po remoncie
silnika (nowy wał itp.) - dowód
rejestracyjny pojazdu cena 1200 zł
- 075 71 25 149
Junak m-07 - zarejestrowany, brak
przeglądu, pierwszy właściciel do
poprawek kosmetycznych i odpalenia. Z powodu choroby nieużywany
od paru lat. 100 % Oryginalny. Cena
1000zł. - GG3194514
Kola dojazdowe (zapasówki) posiadam 7 sztuk rożnego rodzaju
kół dojazdowych (szczególnie
dobre dla posiadaczy aut na gaz
z butla w miejscu zapasowi) na 4 i
5 otworów do rożnego rodzaju aut
miedzy innymi ww, audi opel itd.
- 660 481 111
Koła 14 - w dobrym stanie, cena
do uzgodnienia - 668 917 430
Lampy do golfa III - oryginalne tył
przód do golfa 3 - cena do uzgodnienia - 504 207 830
Maluch elx - fiat 126, rok 1997,
kolor wrzosowy, ważny przegląd i
OC, 4 nowe opony zimowe, stan
dobry cena 550 zł do negocjacji
- 607 735 831

Wolności 59, 58-500 Jelenia Góra 4093
tel: +48 075 6420280, +48 792252534, +48 695605069
fax: +48 075 6420280
http://www.fhurobert.otomoto.pl/

Matiz 2003 - I właściciel - 0,8 2003 rok, kupiony w salonie, kolor
złoty metalic - 695 524 200
Mazda 121 - rok produkcji 1993,
pojemność 1324 16 V,70 km, przerysowane i lekko wgniecione lewe
drzwi przy parkowaniu. Używany
przez kobietę stan dobry, ważne
OC i przegląd. Elektrycznie otwierany cały dach, centralny zamek
bardzo ekonomiczny. Cena 3.500
do negocjacji - 783 032 862
M egane z s a l o n u - R e n a u l t
kupiona w salonie w Jeleniej Górze
tam też serwisowana bezwypadkowa, zadbana, bardzo dobry
stan wizualny, idealny stan techniczny, rok 1996 pojemność 1.4
ekonomiczna, zielony metalic,
centralny zamek, wspomaganie,
RO, pierwszy właściciel. Cena do
uzgodnienia - 603 182 814
Mercedes 123 - 240d kolor biały
stan bdb. - ma z przodu światła
prostokątne (rzadko się zdarzają
w większości są to okrągłe światła)
garażowany, opłacony, więcej informacji pod numerem gg 6492746
- GG6492746
Mondeo 97 rok - klimatyzacja, alufelgi - 3 tys., z gazem z klimatyzacją
z alufelgami 15’, zarejestrowany w
Polsce uszkodzony tył. Cena do
negocjacji 3000 zł. Siedlęcin koło
Jeleniej Góry - 608 382 458
Motocykl suzuki gsr - 600 K6,
model 2007, srebrny, kupiony w
polskim salonie w 2007, pierwszy
właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, stan idealny, wygląd
salonowy. Cena 15000 zł. - 604
665 908
M u ltika r - s p r z e d a m c z ę ś c i
- M:25 1) silnik po kapitalnym
remoncie 2) blok silnika - nowy 3)
pozostałe części: przednia szyba,
siłowniki, łożyska, rozrusznik, alternator, opony, dętki, felgi Łomnica
- 075 7130 036
Nissana Primera - rok 93 - pojemność 1600 z gazem (9-10 litrów)
wersja SLX - cena 3900zł - 609
325 082
Nissan Sunny 1.6 95r na części
- sedan, stan bardzo dobry wszystkich podzespołów - 608 382 458
Nissan Sunny diesel - 2.0 diesel
rok 1991, cena do uzgodnienia.
- 607 241 795
Nysa - 1992r. Cena ok. 1600zł.
benzyna +gaz. brak przeglądu i
ubezpieczona - 506 216 452
Ogar 200 - z silnikiem jawki,
wymienione sprzęgło, cylinder,
tłok jeszcze go docieram. Nowy
sportowy tłumik, z dokumentami i
ważnym OC cena 400zł do negocjacji - 791 244 062
Okazja vw b4 - 1995 1.8 kombi
gaz 8000 - 792 145 026
Opel Astra - rok produkcji 1992,
pojemność silnika 1,4. Stan pojazdu
mechaniczny jak i wizualny bardzo
dobry. Czyste, zadbane wnętrze.
Po remoncie przedniego zawieszenia i silnika. Nowy układ wydechowy. Auto zarejestrowane w
kraju. Posiada aktualny przegląd i
ubezpieczenie - 608 026 973

Opel Sintra
Cena: 9 999 PLN / 2 752 EUR
Typ: Van / Minibus
Informacje: Rok produkcji: 1997, Skrzynia
biegów: automatyczna, Moc: 201 KM (148
kW), Pojemność skokowa: 2962 cm3, benzyna, granatowy, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, klimatyzacja, alufelgi,
szyberdach, ASR, centralny zamek, autoalarm, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, welurowa tapicerka,
ESP, światła przeciwmgielne, kierownica
wielofunkcyjna
Dodatkowe informacje: pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu: auto w idealnym stanie
na orginalnych częściach, możliwośc
kredytowania

Škoda Fabia

Cena: 17.999
Typ: Kombi
Informacje:
Rok produkcji: 2002, 143 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
1900 cm3, olej napędowy, granatowy,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, centralny zamek, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, światła
przeciwmgielne
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, garażowany

RENAULT SCENIC
Rover 25 Cena: 11 950 PLN / 3 289 EUR
Typ: Hatchback Informacje:
Rok produkcji: 2001, 168 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 75 KM (55 kW),
Pojemność skokowa: 1600 cm3, benzyna,
granatowy-metalic, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie: ABS, el. szyby, el.
lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka,
alufelgi, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, podgrzewane fotele
Dodatkowe informacje: sprowadzony
Opis pojazdu: 12,2001

Toyota Corolla
Cena:9 900 PLN / 2 725 EUR
(do negocjacji)
Typ: Hatchback
Informacje:
Rok produkcji: 1997, Skrzynia biegów:
manualna, Moc: 90 KM (66 kW), Pojemność
skokowa: 1360 cm3, benzyna+LPG, fioletowy-metalic, Liczba drzwi: 2/3,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, alufelgi, centralny zamek, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser,
welurowa tapicerka
Dodatkowe informacje:
garażowany, zarejestrowany w Polsce

Mercedes R 500
Cena: 118.000 Typ: inny
Informacje: Rok produkcji: 2006, Skrzynia
biegów: automatyczna, Pojemność skokowa:
5000 cm3, benzyna+LPG, szary-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie: ABS, el. szyby,
klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, szyberdach, ASR, centralny zamek, autoalarm,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, instalacja gazowa, komputer, ksenony,
tempomat, ESP, EDS, światła przeciwmgielne,
kierownica wielofunkcyjna, niezależne ogrzewanie, przyciemniane szyby
Dodatkowe informacje: pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, zarejestrowany w Polsce
Opis pojazdu: INSTALACJA SENKWENCYJNA

Ford Mondeo

Cena:18.000
Typ: Kombi
Informacje: Rok produkcji: 2002, 160 000
km, Skrzynia biegów: manualna, Moc: 116
KM (85 kW), Pojemność skokowa: 1998
cm3, olej napędowy, srebrny-metalic, Liczba
drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna, radio
/ CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser,
komputer, welurowa tapicerka, podgrzewane
fotele
Dodatkowe informacje:
sprowadzony, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu:
sprowadzony, możliwosc kredytowania

Opel Agila
Cena: 13 950 PLN / 3 840 EUR (do negocjacji)
Typ: Hatchback
Informacje: Rok produkcji: 2004, 8 700 km,
Skrzynia biegów: manualna, Pojemność skokowa: 1200 cm3, benzyna, granatowy-metalic,
Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie: ABS, el. lusterka,
centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, welurowa tapicerka
Dodatkowe informacje: pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, kupiony w polskim salonie, garażowany, homologacja na ciężarowe,
zarejestrowany w Polsce
Opis pojazdu: zarejestrowany w polsce możliwosć kredytowania,zamienie na lawete moze
byc uszkodzone

Ford Galaxy BIZNES
Cena: 53.000
Typ: Van / Minibus
Informacje: Rok produkcji: 2005, 74 000
km, Skrzynia biegów: manualna, Moc: 150
KM (110 kW), Pojemność skokowa: 1900
cm3, olej napędowy, złoty-metalic, Liczba
drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie: ABS, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, system
nawigacji, ASR, centralny zamek, autoalarm,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
welurowa tapicerka, ksenony, tempomat,
podgrzewane fotele
Dodatkowe informacje: pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, zarejestrowany w Polsce
Opis pojazdu:
zarejestrowany w kraju, pełna opcja, możliwość kredytowania

Toyota RAV-4 D4D
Cena: 49 999 PLN / 13 762 EUR
Typ:Terenowy
Informacje: Rok produkcji: 2004, 91 000 km,
Skrzynia biegów: manualna, Moc: 116 KM
(85 kW), Pojemność skokowa: 1998 cm3,
olej napędowy, srebrny-metalic, Liczba
drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, klimatyzacja, alufelgi, ASR,
centralny zamek, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ksenony, ESP, EDS, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
przyciemniane szyby
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu: możliwość kredytowania

Audi A6 2005
Cena: 69,000 Typ: Kombi
Informacje: Rok produkcji: 2005, 178 000
km, Skrzynia biegów: manualna, Pojemność
skokowa: 2000 cm3, olej napędowy, czarnymetalic, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, klimatyzacja, alufelgi, ASR,
centralny zamek, autoalarm, radio / CD,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
komputer, welurowa tapicerka, ksenony,
tempomat, ESP, EDS, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, przyciemniane szyby
Dodatkowe informacje:
serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, zarejestrowany w Polsce

Opel Astra kombi 1.6 + gaz - rok
93, ABS, szyber dach, elektrycznie
regulowane lusterka, podgrzewane,
wspomaganie kierownicy, napinacze pirotechniczne pasów, tylna
kanapa dzielona, obrotomierz, dużo
nowych części - cena 2700 PLN
- 788 194 391
Opel astra kombi II klimatyzacja
- 2000 rok, pojemność 1,7 turbo diesel, klimatyzacja, elektryka, ABS,
stan b. dobry - 600 040 260
Opel Calibra - Cena do uzgodnienia - 075 754 18 52
Opel Calibra - 2.0 z instalacja
gazowa - 722 072 443
Opel corsa-1989 - w całości lub na
części-500 zl - 601 472 183
Opel Corsa B okazja! - hatchback, rok produkcji 1999/2000;
pojemność 1000, przebieg 117000
km; pierwszy właściciel, kupiony w
polskim salonie, bezwypadkowy,
serwisowany, benzyna, autoalarm,
radio, garażowany; kolor jasna
zieleń, liczba drzwi: 4/5; cena:
10900 PLN (do negocjacji) + gratis:
kpl NOWYCH kół zimowych - 698
223 628
O pel K a d e t t - p o j e m n o ś ć 1 . 6
monowtrysk. Kolor bordowy, bez
korozji, ładny lakier(metalik). Lotka
na tylnej klapie, szyberdach. Silnik
w stanie bardzo dobrym, żadnych
wycieków, bardzo zrywny. Spalanie
do 8 litrów w mieście. Tapicerka
zadbana. Godny polecenia. Cena
1450 zł do negocjacji. - 661 522
201
Opel Kadett - 1,4 rok91 przegląd
do 03.09, czerwony, garażowany,
zadbany , sprawny, tylne szyby
przyciemniane, szyberdach, dodam
zimowe opony na felgach, właściciel niepalący - 691 799 120
Opel Kadett - GSI 2000 - pojemności, 94 rok, czarny - 501 762 394

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Opel Kadett 1.6 i sedan 1991+
g a z - u s z k o d z o n y, d e l i k a t n a
stłuczka prawe przednie drzwi,
prawy przedni błotnik, skrzywiony
drążek kierowniczy auto posiada
wspomaganie kierownicy, radio cd
- 605 275 393
Opel Kadett + gaz - sedan 1.6i gaz
1991 uszkodzony - 605 275 393
Opel Omega - 92r z instalacja
gazowa kombi cena 1300 zł auto
ma ważny przegląd i oc - 721
581 631
Opel Omega - 2.2 DTI 2003. Stan
i d e a l n y, fu l l o p cj a (cl i ma tronic
dwustrefowy, nawigacja, tapicerka
skórzana, ksenony itd.) kolor granatowy, zarejestrowany w Polsce.
Przebieg 114 000 tys., książka
serwisowa - 663 140 622
Opel Omega a - 2.0 L benzyna
stan bardzo dobry. Rozrząd firmy
TRW, kolor czarny- stan tapicerki
bdb. 1600zł plus opłaty przyjechała
z Niemiec - 781 904 666
Opel Omega A - rok 1990, pojemność 2l, benzyna + gaz pierwsza
r e j e s t r a c j a 1 9 9 1 , z a d b a n y, p o
p r z e g l ą d z i e t e c h n i c z n y m , sta n
dobry, kolor wiśnia, cena 3 500zł
- 511 089 918
Opel omega gaz - 92r kombi auto
posiada ważny przegląd i oc cena
1300 - 721 581 631
Opel Tigra - rok produkcji 1995
benzyna, pojemność 1.4, 172 tys.
km. srebrny, silnik ecotec, poduszki,
elektryczne szyby, bez rdzy, samochodzik pokonywał długie dystanse
nigdy mnie nie zawiódł, sprzedam
pilnie. Potrzebuję większy samochód. Cena 9200zl. do negocjacji
- 793 120 485
Opel Tigra - 1,4 1996r. alufelgi,
dwie poduszki, elektryczne szyby i
szyberdach, komplet kół zimowych,
atrakcyjny wygląd, po tuningu.
Cena 9000 zł lub zamienię na
combi lub vana w tej cenie - 609
073 716

Opel Vectra - 2.0l rok produkcji
1997 rok w całości lub na części.
Autko jest po wypadku uszkodzony
przód - 664 221 469
O pel Ve c t r a - h a t c h b a c k , 1 . 6
benzyna, 89, od 2005 roku w kraju,
szary, radio mp3 z usb i wejściem
na karty SD, ubezpieczenie i przegląd do 09.2009. Użytkowany przez
kobietę, na chodzie, ze względu na
wiek auta i kilka rzeczy do zrobienia cena jak za uszkodzony. - 605
522 703
Opel Vectra b – 97 rok, kombi 1.8
16v,4 x airbag, elektryczne szyby
przód, elektryczne lusterka, klimatyzacja, komputer, roleta bagażnika,
halogeny przeciwmgielne, 10.000
złotych. Jelenia Góra - 792 801 110
Opel Vectra za małą kasę - 1.6 benzyna, hatchback, 89, szary, od 2005
w kraju, użytkowany przez kobietę,
na chodzie, oc i przegląd ważne do
09.2009. w komplecie radio MP3
z USB i wejściem na Karty SD. ze
względu na wiek auta i kilka rzeczy,
które trzeba w nim zrobić sprzedaje
za małą kwotę - 605 522 703
Opony - dwie letnie DUNLOP
SPORT 200E rozmiar 205/65
R15,94V, bieżnik około 3mm. Cena
90zl za komplet! - 660 481 111
Opony-135-12-zimowe - stan bardzo dobry - tanio - 601 472 183
Opony 135-12-zimowe - tanio - 665
930 993
Opony Dunlop 14” letnie - Sprzedam komplet używanych, letnich
opon DUNLOP Sport SP 200E
185x60x14” w b. dobrym stanie, wys.
bieżnika ok. 5,5 mm lub zamienię na
węższe (165) - 728 490 395
Opony Dunlop 185x60x14 - tanio
- SP SPORT 2000E, bieżnik 4,5-5
mm. Cena do uzgodnienia - 728
490 395
Opony zimowe - TANIO 4 opony
zimowe wraz z felgami 13 pozostały
mi z golfa II stan bardzo dobry
NAPRAWDĘ WARTO Jelenia Góra
- 601 610 040
Opony zimowe - wraz z felgami 13
stan bardzo dobry naprawdę warto
Jelenia Góra 0601610040 - 601
610 040
Opony zimowe 13!! 100 zl za 4! 175/70/13 82T ok 4,5 - 5 mm cena za
komplet 100 zł - 606 301 919
Opony zimowe 13 z felgami - do
Opla Corsy w tym dwie z oponami
zimowymi Kleber 145/80/13 ET49
(100). Stan bardzo dobry, całość
220zł. - 503 135 929

Zachełmie - piękna posiadłość z nowoczesnym, luksusowo wyposażonym
domem, świetnie zagospodarowana 10
ha posesja, cena 1,9 mln zł;
„Partner” Ania 790-359-599

Opony zimowe 14 - stan idealny
szt.4 - 508 176 215
Opony zimowe 15 - Pirelli snowsport z 2005 roku 185/65/15 z
felgami stalowymi nissan primera
razem lub osobno 400 pln. - 601
548 049
Opony zimowe 15” - bieżnikowane
- nowe 205/60 4szt. 100zł. za sztukę.
- 502 447 619
Opony zimowe 15! 100 zł./szt.
- 195/55/15 opony w stanie idealnym - cena za 4 sztuki 400 zł - 606
301 919

Osiedle Czarne - część domu - mieszkanie dwupoziomowe, po remoncie,
do małego wykończenia, garaż, ogród,
cena 410 tyś zł;
„Partner” Ania 790-359-599

Opony zimowe nowe do Golfa
III - nieużywane niemieckie - 504
207 830
Peugeot-205-1.4 benzyna, części
- tanio - 601 472 183
Peugeot 106 - rok produkcji
1993rok, przebieg 187000 km, ro
+ cd, zielony, zarejestrowany, przegląd do lipca 2009r., garażowany,
dodatkowy komplet kół zimowych,
cena 3300 do negocjacji - (p. Ewa)
- 695 896 322
Peugeot 205, 1.4 benzyna - części
tanio - 665 930 993

Luksusowe na prestiżowym osiedlu
PARK SUDECKI, gustownie wykończone wysokiej jakości materiałami, 71m2,
3 pokoje, I piętro, 470 tyś. zł;
„Partner” Kasia 507-243-718

Wojcieszów - dom wiejski po częściowym remoncie, pow. 120 m2,
działka 1500 m2, cena 166 tyś zł;
„Partner” Wanda 604-508-308

Stylowe, 5-pokojowe mieszkanie w kamienicy w centrum, DLA KONESERA
!!! 150m2, II pietro, 399 tyś zł;
„Partner” Mirek 604-869-172

Peugeot 205, 1.4 benzyna - części
tanio - 601 472 183
Peugeot 605 + gaz - 95 r, 2,0 turbo
E + gaz. Pełna opcja oprócz skóry.
Cena 6000 zł. - 669 822 892
Polonez - rok 98, 1.6 benzyna +
gaz, ważny przegląd i oc, w stanie
dobrym/bardzo dobrym, auto było
garażowane, pali jak na benzynie
tak i na gazie, immobilajzer, alarm,
centralny zamek, cena 1200 zł,
samochód nie wymaga wkładu finansowego gg:6645856, Marcinswiniarski1@o2.pl - 669 417 059
Polonez 1500 - Rok produkcji:
1984 Kolor: Niebieski. *Stan DOBRY.
*Oryginalne części. CENA - DO
UZGODNIENIA - 075 76 464 41
Polonez cały lub na części - nieuszkodzony z instalacja gazową rok
prod 1998 polonez jest po wypadku,
uszkodzona jest blacha nad przednim kołem, sprzedam go za niewielką
cenę - 511 164 288
Polonez caro plus + gaz okazja!
- rok 98, 1.6 benzyna + gaz, ważny
przegląd i oc, w stanie dobrym/
bardzo dobrym, auto było garażowane, pali jak na benzynie tak i na
gazie, immobilajzer, alarm, centralny zamek, samochód w stanie
rzeczywistym dobrym, cena 1100
zł, samochód nie wymaga wkładu
finansowego - 669 417 059

Renault 19 - Rok produkcji 1992.
Stan techniczny dobry w ciągłej
eksploatacji. Napęd: Benzyna + LPG
Gaz. Ważny przegląd techniczny
oraz ubezpieczenie. Numery rejestracyjne powiatu jeleniogórskiego.
Cena 2000 złotych - 667 476 605
Renault 19 94r. 3600zł - 1994r.
1.7, bordowy metalik, elektryczne
szyby, 3-drzwiowy, hak, radio z CD,
wspomaganie kierownicy, komplet
opon zimowych oraz letnich na alufelgach. Cena 3600zł - 697 313 971
Renault 19 chamade - Rok 1992,
pojemność silnika 1400, benzyna
plus gaz. Sprzedam tanio. O kontakt proszę po godzinie 20. - 507
107 361
Renault 19 Chamade - 1991r. od
czerwca w Polsce. 1.4 benzyna. 4
- drzwiowy, 5-cio biegowy, alarm
centralny zamek przyciemnione tylne
szyby, 2 komplety kół, po wymianie
oleju, stan dobry, aktualny przegląd i oc, cena 1700 do negocjacji
LOKOM@WP.PL - 691 210 702
Rena ult Laguna - 1996 rok,
srebrny, centralny zamek, ABS,
poduszka powietrzna, alufelgi, przyciemnione szyby, hak, klimatyzacja,
bezwypadkowy. Cena 9 900 zł - 507
088 692
Renault Megane - rok 1998. Stan
bardzo dobry. Komplet opon zimowych. Cena 9500. - 075 61 379 08
- 782 804 688
Renault Megane z salonu - 1996r
zielony metalic, 1.4 benzyna, kupiona
w Jeleniej Górze w salonie, bezwypadkowy, serwisowany w ASO - stan
idealny cena 8300 do uzgodnienia
- 603 182 814
Renault Safrane 93r części Wszystkie części z demontażu,
możliwa wysyłka. - 600 852 514
Renault Scenic 1.9 dti - rok 1999,
179 tys., 4 PP, ABS, klimatyzacja,
dwa elektryczne szyberdachy, elektryka, centralny zamek, alufelgi,
hak, radio sterowane w kierownicy, elektryczne szyby, welurowa
tapicerka, zarejestrowany, lutego
2009, podgrzewane siedzenia, cena
17.900 do negocjacji 075 64 25 826
- 605 996 335
Seat - Cordoba 1.4 benayna,
5-drzwiowy, ważne OC i przegląd
- 511 667 424
Seat Ibiza 2006r 1.4 tdi 80 ps Model po liftingu, przebieg 28 tys.
kilometrów, błękitny metalik, elektryczne szyby, aluminiowe felgi 16,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, 4 x air bag, klimatyzacja,
ABS, immobilizer, RM SONY, stan
bardzo dobry, sprowadzony do opłat
- 604 837 827
Seicento - niebieski, poduszka
powietrzna kierowcy, pojemność
900cm, rok produkcji 2002, opony
zimowe, cena 7 tys. do negocjacji
- 660 456 422
Silniczek krokowy Passat - B3, 2.0
16 v. 100 % sprawny. Jelenia Góra
- 697 520 356
Silnik 900 do cinquecento - wraz
z komputerem i wiązką elektryczna
brak pompy wodnej i łapy mocującej
silnik stan bardzo dobry cena 500 lub
zamienię na psp - 669 367 295
Silnik Seat dohc 16v - 1.8 dohc
16v 135 km 150 tys. km Dobrze idzie
- 695 980 120
Skoda Favorit - 91 rok, zadbana
z gazem za rozsądną cenę - 509
841 723
Skoda Favorit 92 - stan dobry,
przegląd ważny do końca marca,
przebieg 88 tys., wymienione klocki
i tarcze hamulcowe, mowy akumulator, w marcu wymieniony olej. Cena
1.700 - 695 435 010
Skoda Favorit - przebieg 96 tys.
- Pierwszy właściciel, zakonserwowana zaraz po zakupie, plastikowe
nadkola, bez korozji, garażowana,
pojemność 1300 wiśniowy, rok 1992,
stan ogólny BDB, bezwypadkowa,
CENA 2600 do uzgodnienia - 603
182 814
Skoda Felicia kombi - 1996/97 rok,
niebieski metalic, 1300 - benzyna,
ekonomiczna, zadbana, bez korozji,
wgnieceń, zarysowań, przebieg
115000 -komplet kluczy, dokumentów -bezwypadkowa - cena 4800 do
uzgodnienia - 603 182 814
Skoda pick up - Favorit cena 2000
zloty - 604 491 620
Skuter - WANGYE rok produkcji
2008, pojemność 49 cm3, 3KW, +
kuferek, kolor czerwono-czarny.
Cena 4000 zł. Proszę dzwonić po
godz. 16. - 502 212 410
Skuter 2008 rok - Sprint 50 na
gwarancji, 1100km przebiegu, czterosuw, zarejestrowany 06.06.2008,
cena 2500 - 694 452 857
Skuter elektryczny - 100zł! okazja! - w dobrym stanie, sprawny
w 100%. Ładowarka nie podaje
napięcia, kontrolna dioda się świeci,
a więc jakiś drobiazg. Nie mam
czasu na naprawianie, stąd oddaję
za 100zł. Ładowarkę można dokupić

nawet za 30 zł, a skuterek jeździ
dobrze - 792 128 282
Toledo z gazem - 1.8 benzyna +
gaz, rok 91, stan bdb. cena 3700zł
- 609 243 506
Toyota Corolla - 1332 pojemność
- uszkodzona 1996 rok stan ogólny
bar dobry - 601 472 183
Uaz - 2 sztuki - Cena ok. 6,5 tys. za
2 - 506 216 452
Uno - 1988r. Uszkodzona stacyjka i
rozrusznik. Cena ok.450zł. Aktualny
przegląd i ubezpieczenie. - 506
216 452

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Autozłomowanie, kupię auta
całe i powypadkowe – 667 138 290,
663 393 415

37

Auto w rozsądnej cenie, może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie
- 725 607 722
Przyjmę każde auto lub niedrogo
kupię - 725 607 722

Mercedesa 123 może być uszkodzony - 661 248 817

Skup aut za gotówkę do 8 tys. Po
93 r. Całe i uszkodzone, osobowe i
dostawcze e-mail 888auto@poczta.
fm - 664 200 250

Auto w rozsądnej cenie, może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie
- 725 659 126

AUTOLAWETA! Holowanie z wypadków, wyjazdy zagranice. Skup aut po
wypadku 692 723 836

Vectra z gazem - 1.8 - rok produkcji 1994. Za 10 zł przejeżdża 50
km na gazie. NA wyposażeniu 2 x
poduszka powietrzna, abs, wspomaganie kierownicy, centralny, zamek,
szyberdach, immobilaiser, dzielona
tylna kanapa, zderzaki w kolorze,
elektrycznie regulowanie świateł.
Bez korozji. Godny polecenia. - 661
522 201
Volkswagen passat 1.6 d - 86
rok - 60000 km po kapitalnym
remoncie silnika, sprzedam w całości lub na części, ważny przegląd
do lutego 2009, ubezpieczenia brak,
komplet kół zimowych, technicznie
sprawny, cena do uzgodnienia - 603
620 334
Volkswagen polo kombi 1.9 TDI
- Auto zadbane, od roku w kraju,
ABS, 2x airbag, centralny zamek,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, immobilizer, wspomaganie
kierownicy, alufelgi 17 cali + komplet kół zimowych na 14 calowych
alufegach, stan bardzo dobry, rok
produkcji 1999, Cena: 12 900 zł
do negocjacji, lub zamienię - 604
186 543

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 136.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Volvo v40 - okazja 11,500 zl
- granatowe, zadbane, polecam!
- 608 403 634
Vw Polo 1.0 - 1995 (od 2 lat w Polsce) przebieg: 183 tys, kolor :biały,
ABS, poduszka powietrzna, komplet
opon letnich i zimowych. Serwisowany w ASO. Spalanie na poziomie
5-6 L /100km. Cena do negocjacji :
5200 zł - 506 502 616

Do sprzedania 2 pokoje w Mysłakowicach.
Powierzchnia 46 m2 . Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 691-339-777 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Sprzedamy działkę gruntu 1,24 ha okolice
Jeleniej Góry. Pod zabudowę przeznaczone
30% powierzchni. Cena 148.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 : tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze okolice „Ogólniaka”. Istniej możliwość
wynajmu mieszkania na okres 1-2 lat.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 501-357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Vw Garbus - VW Garbus 1303 do
remontu blacharskiego, zarejestrowany, rok produkcji 1972, nowe
opony, doskonały materiał na trajkę.
Cena 1500zł. - 601 410 043
Vw Golf 3 German Style - 1.8
sportowe zawieszenie, ładny czerwony kolor, czarne szyby, pełen
układ wydechowy, piękne felgi rh
15 z dużym rantem . Silnik chodzi
jak zegarek nowe sprzęgło i wiele
innych rzeczy wnętrze z gti cena
6800zl - 723 902 475

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Vw Golf 4 okazja! - z 2002 roku z
salonu w Polsce, pojemność 1400,
oryginalny przebieg 130 tys. km, 5
drzwi, kolor grafit metalic, Abs, 2
poduszki powietrzne, ekonomiczny,
radio JVC w aucie nigdy nie palono.
Cena 21 tys. zł do negocjacji - 693
458 700
Vw golf II - rok produkcji 1991,
pojemność silnika 1300 cm3, instalacja gazowa, dodatkowo dodaje
opony zimowe na felgach. Stan
dobry, przegląd ważny do 05.2009 r.
Cena 3400 zł - 607 535 998
Vw Golf III Joker - rok produkcji 1997 biały, limitowana wersja
m.in. białe zegary, przebieg 236
700km 1.6 55KW/75KM Kupiony
w polskim salonie - Grabowski w
Jeleniej Górze i do 150 tys km tam
serwisowany. Poduszka powietrzna,
immobilaizer, wspomaganie kierownicy - 607 799 424

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe okolice
I LO Cena 220.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Wynajmiemy atrakcyjną kawalerkę w w
Cieplicach. Mieszkanie umeblowane i
wyposażone - min. pralka i lodówka. Wokół
dużo zieleni. Czynsz 750,- zł. plus opłaty
licznikowe. Kaucja 700,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe w kamienicy, w Sobieszowie. Niskie
koszty eksploatacji. Dogodny dojazd.
Cena 110.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy bliźniak lub pół bliźniaka w
Jeleniej Górze - obrzeże miasta.
Wspaniała działka widokowa.
Cena 395.000,- zł. do negocjacji.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 601-554-086 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Wynajmiemy 2 pokojowe mieszkanie z werandą w Karpaczu. Umeblowanie standard
podstawowy. Czynsz 500,- zł. plus opłaty licznikowe. Kaucja 400,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Vw Passat - 1992, kombi, benzyna
+ gaz, stan techniczny bdb. 785 522
115 - 785 456 586
Vw Passat B4 1995 - kombi 1.8
gaz, granatowy, stan bdb. - 792
145 026
Vw Polo - rok 92/96 instalacja
gazowa, centralny zamek, uszkodzony silnik - 510 172 695
Vw T4 - skrzynia 90 rok, 1,9 pojemność, 1100 kg ładowność, bardzo
dobry stan techniczny - 697 870
559
Vw transporter T4 blaszak - 1995
r o k , d i e s e l 1 , 9 , e k o n o m i c z n y,
sprawny, cena 6000 - 889 687 356
Vw T4 1996 8 osobowy - 1996 rok,
składak, oszklony, 8 osób. hak,
wspomaganie kierownicy do małych
poprawek w ciągłej eksploatacji
- 510 354 556
Wszystkie części do Ducato - rok
92 - 609 243 506
Wv transporter T4 - 8000 zł. - 1995
diesel 1,9, sprawny - 999 687 356
Zadbany Fiat 126p - w bardzo
dobrym stanie bardzo zadbany. Nie
wymaga wkładu finansowego - 603
291 394
Zimówki do vw - 200 zł komplet
- 205/50 R 15 w dobrym stanie +
oryginalne dekielki, rozstaw śrub:
4x100, cena za komplet 200 zł.
- 691 906 006

Do sprzedania dwupoziomowe mieszkanie/ połowa domu,z oddzielnym wejściem,
garażem i niedużym ogrodem, w poniemieckim budynku po generalnym
remoncie-nowy dach, ocieplenie , drenaż,
izolacja, w zabudowie szeregowej.
-tarasu widok na Karkonosze. Powierzchnia całkowita( z garażem) 156m2.

Pawilon usługowo handlowy.12km od
Jeleniej Góry usytuowany przy drodze
powiatowej.105 m powierzchni użytkowej.
Pełne zaplecze socjalne.Działka
325m.Ze względu na zapotrzebownie
ludności - nasza sugestia : idealne
miejsce dla branży mięsno wędliniarskiej.
ZAINWESTUJ I ZARABIAJ.POLECAMY
Gnk 502 068168

Posiadłość wiejska o olbrzymich możliwościach inwestycyjnych. Grunt o pow.
6,52 ha w jednym kawałku w tym 3.8 ha
wg miejscowego planu przeznaczone na
cele usługowo-przemysłowe. Parterowy
dom ocieplony i z nowym dachem, w
połowie mieszkalny, w połowie hala o wys.
3,3 m. Część mieszkalna o pow. 226
m.kw GNK 501 476 492

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 listopada 2008 r.
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REKLAMA
to dyskontowa sieć sprzedaży sprzętu RTV/AGD
w 4 europejskich krajach. Wraz z ciągłym rozwojem
stale poszukujemy osób czerpiących radość ze sprzedaży,
które chcą rozwijać się w branży handlowej

W związku z otwarciem nowego sklepu w Jeleniej Górze poszukujemy dynamicznych
osób ze zmysłem handlowym na stanowiska:

• KIEROWNIK SKLEPU

Wymagamy: umiejętności kierowania i motywowania zespołu, zdolności organizacyjnych,
dobrej organizacji pracy, zaangażowania w realizację wyznaczonych celów

• SPRZEDAWCA

Szukamy osób czerpiących radość ze sprzedaży, z entuzjazmem, znajomość branży mile
widziana, ale nie wymagana

• KASJER-PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Oczekujemy pozytywnego nastawienia, komunikatywności, dobrej znajomości PC
OFERUJEMY: pracę w międzynarodowej – rozwijającej się firmie, możliwość awansu,
stałe zatrudnienie w ramach umowy o pracę, motywacyjne warunki wynagradzania
ZAINTERESOWANY?
Przyjdź na spotkanie rekrutacyjne i sięgnij z nami po sukces w sprzedaży
Kiedy: 12 i 13 listopad
O której: 10:30 do 17:30
Gdzie: Hotel ,,Fenix’’ w Jeleniej Górze,
ul. 1-go Maja 88
Prosimy o przyniesienie CV wraz ze zdjęciem
reklama

ZAPRASZAMY
15 listopada do Salonu Renault w Jeleniej Górze - ul. Paderewskiego 20 tel. (075) 7543420
14 listopada do Salonu Dacii w Bolesławcu - ul. Bohaterow Getta 11 tel. (075) 7353208
BĘDZIEMY TAKŻE
13 listopada w Świeradowie Zdroju; 16 listopada w Szklarskiej Porębie; 17 listopada w Karpaczu
Zainteresowanych jazdą próbną prosimy o kontakt telefoniczny.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 listopada 2008 r.

JELONKA WCZORAJ

Tramwaje peryferyjne
Sunący wzdłuż stawów podgórzyńskich tramwaj
ostał się jedynie we wspomnieniach i na starych
fotografiach. Z ambitnych niemieckich planów
uruchomienia elektrycznej kolejki podwieszanej ze
Szklarskiej Poręby na Szrenicę i dalej – na Śnieżkę,
nic nie wyszło. Ale czar przeszłości pozostaje.
Pierwszy elektryczny tramwaj do
Podgórzyna Dolnego (Nieder Giersdorf) ruszył w trasę sprzed kościoła
katolickiego w Cieplicach 8 sierpnia
1911 roku. Było to przedłużenie linii
wiodącej z jeleniogórskiego dworca
głównego do uzdrowiska. W sumie
prawie 11 km.
Niemal trzy lata później, 20 maja
roku 1914 tramwaj dociera już pod
charakterystyczną skałkę Hohler
Stein w Podgórzynie Górnym.
Pojazdy jeżdżą malowniczą trasą.
Z jednej strony lustrzana powierzchnia stawów, z drugiej malarski krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej, w tle
– przedgórze Karkonoszy i wyższe
pasma gór ze Śnieżką.

Odrobina historii
ze stawami w tle

Kto by pomyślał, że ten nowoczesny – jak na tamte czasy – środek komunikacji, dotrze do wsi założonej
najpewniej około 1305 roku?
W 1560 r. stała się własnością
magnackiej rodziny Schaffgotschów, właścicieli większości ziem
w okolicach dawnych Cieplic
(Warmbrunn).
Giersdorf kojarzony był głównie
ze stawami założonymi jeszcze w
średniowieczu przez cystersów,
którzy swój klasztor mieli właśnie
w Cieplicach. Oni także byli fundatorami stawów w Karpnikach (Fischbach). Hodowano tam głównie
karpie. W Giersdorfie, przed 1945
rokiem, stawy były także miejscem
rekreacji. Świadczą o tym fotografie,
na których widać pawilony zbudowane na brzegach przy szosie oraz
wędkarzy.

Tramwaje pod gazem

Uruchomienie linii tramwajowej
w stolicy Karkonoszy ściśle wiązało
się z powstaniem połączenia kolejowego z Wrocławia do Jeleniej
Góry w roku 1866 oraz rozwojem
turystyki. Na początku, od 15 listopada 1894 roku, szynowe pojazdy
napędzane były gazem.
Technologia pochodziła z niemieckiego miasta Dessau. Delegację
Hirschbergu do jej zakupu i zastosowania miał zachęcić producent
taboru Deutschen Gasgesellschaft
GMBH.

Tramwaje napędzane gazem
wprawdzie do Podgórzyna nie
docierały, ale jeździły z Jeleniej
Góry do Cieplic i Sobieszowa. Psuły
się jednak często i nie miały na tyle
mocy, aby pokonywać pagórki pomiędzy tymi miejscowościami, choć
torowisko położono tak, aby różnica
wzniesień była jak najmniejsza.
Ówcześni obserwatorzy komunikacji miejskiej patrzyli na to ze
swoistym poczuciem humoru. Na
jednej z pocztówek satyrycznych
tłum pasażerów wchodzi do tramwaju gazowego na Schlossplatz
(plac Piastowski). Kiedy pojazd
przejeżdża dzisiejszą ulicą Wolności,
nie daje rady pokonać wzniesienia.
Tłum pasażerów wysiada i pcha
ważący co najmniej dwie tony
tramwaj.
Tytuł widokówki: Die Gasbahn
kommt! – Nadjeżdża tramwaj gazowy!.

Z prądem
do Podgórzyna

Epoka elektryczności znacznie
komfort jazdy poprawiła i pozwoliła
na wspomniane już przedłużenie
tramwajowych linii do Podgórzyna.
Wsiadając do niezbyt wygodnego
pojazdu z drewnianymi ławkami
przy jeleniogórskim dworcu głównym, do Giersdorfu dojeżdżało się
po 54 minutach, o ile oczywiście
tramwaj w trasie się nie zepsuł, co
czasami się zdarzało. Pod podgórzyńską skałkę pojazd dojeżdżał
latem co 35 minut. W innych porach
roku – co 50 minut.
Nie przeszkadzało to ówczesnym
turystom, którzy bardzo chętnie z tej
linii korzystali. Podgórzyn był nie
tylko miejscowością wypoczynkową, lecz także bazą wypadową do
okolicznych wczasowisk: Saalberg
(Zachełmia), Hein (Przesieki), czy
też Borowic (Bacherhäußer).
Ta ostatnia miejscowość, w której ruch turystyczny rozwinął się
pod koniec XIX wieku, powstała
w 1644 założona przez Meertina
Marksteinera w 1644 r.
– Protestancki cieśla, Szwajcar z
pochodzenia, uciekł z Czech przez
prześladowaniami religijnymi i
urządził na karkonoskim przedgó-

rzu osadę pasterską – podają żródła
historyczne.

Przyciąganie
Luftkurortów

Wspomniane miejscowości uzyskały na przełomie XIX i XX wieku
status tak zwanego Luftkurortu.
Jak magnes działały na ówczesnych
gości z Wrocławia (Breslau), Drezna
i Berlina. Z tymi miastami Jelenia
Góra miała bezpośrednie połączenia
kolejowe.
Uruchomienie tramwaju tylko
zwiększyło zainteresowanie przyjezdnych okolicami Hirschbergu.
Do tego stopnia, że zimą do składów jeżdżących do Podgórzyna, doczepiano specjalne wózki, którymi
można było przewozić narty.
Postawiono także na budowę
dróg. Szosę z Borowic do Karpacza
wytyczono i utwardzono w roku
1901. 22 lata później zyskała asfaltową nawierzchnię.
Władze Hirschberger Talbahn
(odpowiednika dzisiejszego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)
inwestowały także w polepszenie
jakości torowisk. Szyny na całej długości tras wymieniono w roku 1916
po zakupie cięższych tramwajów
marki Gotha.

Stawy, tramwaj, a w tle Śnieżne Kotły – uroczy krajobraz.

Stare, ale jare

Jaki stan komunikacji miejskiej
zastali Polacy, którzy w 1945 roku
przejęli Jelenią Górę?
Niemcy, z powodu rozpętanej
od 1939 roku II Wojny Światowej,
prawie nie modernizowali torowisk,
a część kadry Hirschberger Talbahn
powołano do Wermahtu.
Wozy były jednak w pełni sprawne. Na tyle, że po Jeleniej Górze jeździły do 1959 roku. Wówczas na tory
trafiły pojazdy wyprodukowane w
Chorzowie, polskie tramwaje typu
5 N. Poniemieckie pojazdy, które
już wówczas można było uznać za
zabytkowe, trafiły na złom.
Linię do Podgórzyna zlikwidowano w 1964 roku. Do 1969 r. skasowano pozostałe połączenia szynowe, w
tym do Sobieszowa.
Tabor z Jeleniej Góry okazał się
jednak bardziej trwały. Po ulicach
Łodzi, Bydgoszczy i Torunia wagony
motorowe i doczepiane wycofane
ze stolicy Karkonoszy i przekazane
tamtejszym miejskim przewoźnikom jeździły aż do 1992 roku.
(tejo)

Tramwaj pod skałką w Giersdorfie (Podgórzyn).

Ciąg dalszy cyklu w kolejnym
numerze ...

Wiosna przy stawach podgórzyńskich.
Trudno dziś uwierzyć, że tamtędy jeździły tramwaje.

Letnicy przy stawach. W tle jedzie tramwaj.

Tramwaj z Cieplic do Podgórzyna w trasie.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

