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Z nożem na babcię

Wiceminister z Cieplic

Blask dla dobra
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– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9

Igor Dzialuk, powołany na stanowisko wiceministra
sprawiedliwości, urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju
w 1961 roku.
Nowy wiceszef resortu całą
swoją karierę, a wcześniej studia,
związał jednak z Warszawą, gdzie
pracował w prokuraturze oraz w
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Jest prokuratorem Prokuratury
Krajowej.
Z kolei jej szefem będzie inny
Dolnoślązak: były prokurator
okręgowy w Legnicy, a obecnie kierujący wydziałem przestępczości
zorganizowanej prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu – Edward
Zalewski. W kuluarowych plotkach mówi się, że Zaleskiego może
zastąpić Teresa Łozińska-Fotyga,
pełniąca funkcję prokuratora
okręgowego w Jeleniej Górze. Tych
rewelacji nie udało nam się jednak
potwierdzić u źródła.

Do makabrycznego zdarzenia doszło w miniony piątek
w jednej z kamienic przy ul.
Matejki. 22-latek rzucił się z
nożem na starszą kobietę. O
mało jej nie zabił.
Po sz ko dowa n a , ba b c i a
konkubiny sprawcy, z ciężkimi obrażeniami ciała została
przewieziona do szpitala. Na
szczęście lekarzom udało się
ją uratować. – Były to jednak
obrażenia zagrażające życiu
– mówi nadkom. Edyta Bagrowska.
Nie są na razie znane motywy działania przestępcy.
Wiadomo, że do zdarzenia
doszło w mieszkaniu, gdzie
często nadużywa się alkoholu. 22-latkowi postawiono
za rz ut usi łowa n ia zabój stwa. Trafił do policyjnego
aresztu.

(tejo)

(tejo)

Młody oszust „zarobił” fortunę
Szesnastolatek z Karpacza wykazał się sporą pomysłowością oszukując pokrzywdzonych za pośrednictwem
Internetu. Wysyłał podróbki zamówionych towarów,
na których – przy jednej transakcji – zarabiał kilkaset
złotych. Jego ofiarami mogły paść dziesiątki naiwnych
internautów.
– Chłopak od maja do listopada 2008 roku oszukał co
najmniej osiem osób z Polski,
jednak z całą pewnością pokrzywdzonych jest znacznie
więcej. 16-latek oferował do
sprzedaży za pośrednictwem
portalu różnego rodzaju przedmioty, między innymi złoto i
historyczne monety o wartości
kilku tys. złotych. Policjanci
ustalili, że oszust klientom
wysyłał zamiast złota tombak,
a zamiast historycznych monet
– monety bezwartościowe. Na
jednej transakcji zarabiał od
kilkunastu do kilkuset t ys.
zł – poinformowała nadkom.

Czeski sen
Czarownice i diabły
są wśród nas
– str. 11
Niszczyciele pod lupą
– str. 12
Męka bez obwodnicy
– str. 13
Hałas twój wróg

str. 14
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– str. 15
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– str. 18
Prawnik radzi
– str. 19
Z lotu ptaka
– str. 20
Wieści sportowe
– str. 22-24

Radny Cezary Wiklik od kilku tygodni usiłuje ustalić,
na jakich zasadach prezydent Jeleniej Góry przekazał
jeleniogórskiemu teatrowi 30 tysięcy złotych, potrzebnych do dokończenia w terminie spektaklu „Sztuka dla
dziecka”. Publicznie wątpliwości wyraził podczas ostatniej sesji rady miejskiej, w interpelacji skierowanej do
prezydenta.
– Prz y pom i na m pa ń st w u
radnym, iż w ydatkowano tę
kwotę w grudniu 2008 roku
na realizację sztuki, która nie
miała jeszcze nawet swojego
tekstu – mówił radny Wiklik
– w umowie z autorem zapisano
bowiem, że ma on tekst złożyć
dopiero w styczniu 2009. Wydatkowano tę kwotę, przekazując
ją teatrowi na coś, co miało
powstać w styczniu, w innej już
instytucji, z pełną świadomością, że teatr, który otrzymuje
pieniądze przestanie istnieć z
dniem 31 grudnia 2008 roku.
Wydatkowano więc tę kwotę
na potrzeby jednostki której
jeszcze w grudniu ubiegłego
roku nie było.
To n ie wsz ystk ie za rz ut y.
Pieniądze trafiły do teatru na
życzenie kierownika artystycznego Wojtka Klemma, ponad
głową dyrektora naczelnego,
Bogdana Nauk i. Tymczasem

Klemm nie był formalnie umocowany jako p.o. dyrektora, a
to z nim prezydent prowadził
korespondenc ję f i na n sową .
To oznacza, że prezydent miast a przek a za ł k i l k a d z ie siąt
tysięcy środków miasta na coś
czego nie było, bez kosztorysu
rzeczowo-finansowego na nieokreślone bliżej dzieło, którego
prawdziwej wartości nie był w
stanie określić nawet dyrektor
a r t y st yc z ny. P ier wot n ie W.
Klemm zażądał od miasta na
tę inscenizację 180 tysięcy złotych, ale po targach stanęło na
130 tysiącach, a 30 tys zł miało
być wypłacone już w grudniu,
co prezydent wykonał.
– Prezydent mówił mi, że to
jest zgodne z przepisami, nadal
py t a m , ja k i m i przepi sa m i?
– kontynuował radny Wiklik
– chciałbym też się dowiedzieć,
co mało powstać za te 50 tysięcy złot ych o które wnosił

Burza o kasę

na „Sztukę dla dziecka”

Wojtek Klemm i Marek Obrębalski
zastępca dyrektora teatru i czy
przypadkiem nie nosi to oznak
próby bezprzedmiotowego wyłudzenia środków publicznych?
Wnioskuję też do pana przewodniczącego Rady Miejskiej, by
równolegle starał się uzyskać w
tej sprawie opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej.

Marek Komorowski

Wygląda więc, że po burzy o samą sztukę, krytykowaną przez wielu jeleniogórzan,
również na naszym forum i przez wyżej podpisanego, a może okazać się finansową
miną dla dyrektora teatru. O opinii RIO będziemy państwa informować.
Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA
Marcin Nowakowski
koordynator wydarzeń w
Empiku

Od kiedy Marcin Nowakowski organizuje rozmaite spotkania w salonie
Empiku na starówce, miejsce to stało
się kolejnym salonem intelektualnym
stolicy Karkonoszy. Cykliczne debaty
na różne tematy: a to luźne, a to
poważne, wpisały się w kalendarium
wydarzeń kulturalnych, które ożywiają czwartkowe popołudnia w Jeleniej
Górze. Nowakowski swoją siłą przekonywania zaprasza takich gości, którzy
z reguły odmawiają spotkań z publicznością. Wśród nich była Edyta Geppert,
znana piosenkarka, która niezwykła
„występować” poza sceną. W miniony
czwartek w Empiku literaturoznawczyni i ksiądz rozmawiali o czarownicach
i diabłach. Wszystko dzięki pomysłom
gospodarza saloniku.

(tejo)

O ostatnim spotkaniu w Empiku
przeczytasz na str. 11

Marcin Nowakowski z Grażyną Auguścik

(tejo)

Cezary Wiklik

MINUS TYGODNIA

Krzysztof Mróz
radny Prawa
i Sprawiedliwości

Jeden z bardziej aktywnych
mówców w gronie rajców
miejskich. Jego wystąpienia
ubarwiają każdą sesję. Kiedy
radnego Mroza nie ma, wielu
z utęsknieniem patrzy na puste krzesło. Bywa jednak, że
samorządowiec sam pogubi
się w swoich enuncjacjach.
Podczas wtorkowego posiedzenia zadawał pytania odnośnie
cieplickich term. Pytań miało
być dziewięć, okazało się, że
było dwanaście. Radny Mróz
tak zagmatwał ich treść,
że sam zapomniał, o co
pytał. Przypomniał mu o
tym indagowany zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak.
Mimo minusa, radny PiS pozostaje postacią pozytywną,
bo przynajmniej dzięki niemu
na sesjach nikt się nie nudzi.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 10

Edy ta Bagrowska z K MP w
Jeleniej Górze.
Oszust w swojej „działalności” wykorzystywał różne
nicki. Policjanci ustalili, że
nieletni „przedsiębiorca” trzem
mieszkańcom Karpacza zapłacił
po 50 zł, aby skorzystać z ich adresów internetowych. Policjanci
zabezpieczyli dwa komputery
należące do sprawcy. 16-latek
był już notowany za inne czynny
karalne, za które decyzją Sądu
Rodzinnego został objęty opieką
kuratora.
Tym razem również jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.

Fot. Konrad Przezdzięk



Krzysztof Mróz
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WYDARZENIA / REKLAMA
Fot. Konrad Przezdzięk

Nagroda za rymy o zimie

Laureatki ze swoim nauczycielem
Piotrem Grosmanem
Katarzyna Bernacka i Marta Mieduch, trzecioklasistki
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze w czołówce
„Zimowych rymowanek”, konkursu ogłoszonego przez
MDK w Inowrocławiu.
Kasia napisała wiersz „Zając
na śniegu” i zajęła drugie miejsce. Marta za utwór pt. „Marzec”
zdobyła wyróżnienie.
Obydwie 9-latki powtórzyły
swój niemał y sukces w dziedzinie literackiej. Są bowiem
laureatkami zorganizowanego
przez jeleniogórski MDK konkursu literackiego „O człowieku
– Ziemi – miłości”.
Kilka tygodni wcześniej zostały uhonorowane innymi nagrodami: Ka sia Bernacka w
Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Urodziny
Ani Shirley” przygotowanym
przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Kielcach, a Marta
Mediuch w Ogólnopolskim Kon-

KRÓTKO Z MIASTA
Pensja z poślizgiem

Pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
otrzymali wypłatę za luty z
kilkudniowym opóźnieniem.
Zawiódł komputerowy system
rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kradł, bo marzł

Pewien jeleniogórzanin co
najmniej pięć razy uszczknął
opału zgromadzonego na jednym ze składów w Cieplicach.
Zawsze kradł siedem worków z
węglem i koksem, bo tyle mieściło mu się na wózku. Wpadł
w ręce policji. Grozi mu kara do
pięciu lat więzienia.

Inwestor przy stacji

Wkrótce rozstrzygnie się kwestia sposobu zagospodarowania
terenu przy stacji paliw BP w rejonie ulic Jana Pawła II – Mostowej. W planach jest tam budowa
parkingu dla autobusów. Początkowo pieniądze na budowę
miały pochodzić z zewnętrznych
projektów. W ostatnim czasie
placem zainteresował się prywatny inwestor, który obecnie
prowadzi rozmowy z władzami
miasta.

Pobili się
na „Kiepurowie”

Na długo zapamięta sobotnią
noc jeden z mieszkańców Zabobrza, który został pobity na
pętli przy ulicy Kiepury. Poszkodowanego skopał jego kompan
od kieliszka w „asyście” dwóch
swoich kolegów. Panowie pokłócili się podczas suto zakrapianej
imprezy i postanowili wyrównać
porachunki na zewnątrz. Na
szczęście w porę interweniowała policja, która zapobiegła
dalszemu, nieprzewidywalnemu
rozwojowi wydarzeń.

kursie Czytelniczym „Bromba i
inni”, którego organizacji podjął
się Zakład Nagrań i Wydawnictw
Polskiego Związku Niewidomych
w Warszawie.
Warto też wspomnieć, że laureatka drugiego miejsca Kasia
Bernacka już w pierwszej klasie
za opowiadanie o cudownym
kresie wiśniowej samotności
decyzją jury otrzymała nagrodę
w X Ogólnopolskim Przeglądzie
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2006” w
Bielsku-Białej.

(tejo)

Kobieca opieka
w pijanym widzie

Podpitą 61–letnią kobietę,
pod której „pieczą” było czworo
dzieci, zastali policjanci w mieszkaniu znanym stróżom prawa z
alkoholowych ekscesów samotnej matki, która – kompletnie
pijana – spała smacznie u sąsiada. Kobieta znana jest stróżom
prawa z ciągoty do kieliszka. W
miniony czwartek mundurowi
postanowili sprawdzić, jak wygląda sytuacja, kiedy kobieta nie
spodziewa się wizyty policji. – W
mieszkaniu policjanci zastali 61letnią babcię, która opiekowała
się czwórką dzieci w wieku
od roku do czterech lat (piąte
było w szkole). Matki nie było
w domu. W trakcie rozmowy z
opiekunką policjanci wyczuli
od niej woń alkoholu. Badanie
wykazało u niej ponad promil
w organizmie – informuje nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
Policjanci ustalili również,
że matka opuściła mieszkanie
około północy i do tej pory nie
wróciła. Jak się później okazało
przebywała u swojego sąsiada.
Rozmowa z kobietą nie była możliwa z uwagi na jej zamroczenie
alkoholem. Wobec tych faktów
dzieci zostały umieszczone w
jednej z jeleniogórskich placówek wychowawczych. Policja
wystąpiła również z wnioskiem
do Sądu Rodzinnego o odebranie
kobiecie praw rodzicielskich.

(tejo)
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Tulipany czy róże dla pań
Taki dylemat mieli w miniony weekend panowie, którzy chcieli wręczyć
przedstawicielkom płci pięknej tradycyjnego kwiatka z okazji Dnia Kobiet,
który przypadał w minioną niedzielę.
O goździki było znacznie trudniej, a
zakupy utrudniała kapryśna marcowa
aura. Dziś (poniedziałek) na okolicznościowe spotkanie wszystkie panie
z wyższych kręgów zaprosiła Anna
Ragiel, wiceprzewodnicząca rady
miejskiej. Początek o godz. 17 w sali
Filharmonii Dolnośląskiej.

(tejo)
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WYDARZENIA

Szczęśliwy finał miały poszukiwania siedmioletniego
chłopca z Czernicy, który w miniony czwartek przyjechał
do Jeleniej Góry na koncert ze swoją klasą. Dziecko zgubiło
się i straciło orientację w mieście. Zapłakanego pierwszoklasistę spotkał mieszkaniec Mysłakowic, a pomocy udzielił mu sam komendant miejski insp. Zbigniew Ciosmak.
Chłopca, kiedy wychodził z koncertu Majki Jeżowskiej, porwał tłum
– relacjonuje tato pechowca – i zgubił
swoją klasę. Próbował sam dojść do
przystanku, ale nie znał dobrze miasta. Na szczęście popłakujące dziecko
zauważył mieszkaniec Mysłakowic,
który zainteresował się sytuacją i
zawiadomił policję.

– Kiedy wracaliśmy ze szpitala,
gdzie byliśmy odwiedzić chorego
emerytowanego policjanta, przez
radio usłyszeliśmy komunikat, że
przy tunelu stoi siedmiolatek, który
zabłądził – mówi komendant Ciosmak. Jego radiowóz był najbliżej
miejsca zdarzenia. Chłopiec, któremu
towarzyszył mieszkaniec Mysłakowic

(to on zgłosił sprawę policji), wsiadł
do radiowozu. Komendant odwiózł
ucznia na komisariat śródmieście
do tzw. niebieskiego pokoju. Tam
dziecko zainteresowane policyjnymi
gadżetami odzyskało dobry humor i
czekało na opiekunów.
Ci zorientowali się, że dziecka nie
ma dopiero w drodze powrotnej do

Fot. Konrad Przezdzięk

Mysłakowiczanin i szef policji pomogli chłopcu
domu. Spanikowana nauczycielka
zawiadomiła policję o zaginięciu
ucznia. Na szczęście usłyszała dobrą
wiadomość: pierwszoklasiście nic
się nie stało i – dzięki szybkiej akcji
i pomocy samego komendanta
Ciosmaka – cała sprawa miała szczęśliwy finał.

(tejo)

Rodzice chłopca nie kryją pretensji do nauczycielki, która nie dość, że nie przypilnowała dziecka, to jeszcze miała do niego pretensję, że zaginął. „Oberwało” się także
tacie dziecka. – Chciałem bardzo podziękować panu, który zainteresował się synem
i powiadomił o sytuacji policję – powiedział nam ojciec pierwszoklasisty, dziękując
także policji za sprawną i szybką reakcję.

Insp. Zbigniew Ciosmak

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Angela

Blask dla dobra cyklistów

Członkowie IKTR przymierzają kamizelki.
O bezpieczeństwie rowerzystów, które mają im zapewnić
odblaskowe, darmowe kamizelki, debatowali w minionym tygodniu członkowie Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Rowerowego.
Rowerz yści są na nasz ych
drogach mało widoczni. Często
ulegają z tego powodu wypadkom, nierzadko tragicznym.
Stąd pomysł działaczy IKTR,

Uczniowie z jeleniogórskich liceów profilowanych i techników zmierzyli się w miniony piątek
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w nietypowym konkursie dotyczącym nabytej wiedzy.
Jak się okazało, uczestnicy
Maratonu Matematycznego, bo
o nim piszemy, nie rozwiązywali
tylko zadań z algebry czy geometrii. W teście zawarto także
pytania z innych przedmiotów.
Odpowiadając na każde trzeba
było wykazać się umiejętnością
logicznego myślenia.
Maraton matematyczny w
tym roku odbył się po raz trzeci.
W tegorocznej edycji zmierzyli
się uczniowie z całego powiatu
jeleniogórskiego. Honorowym patronatem konkurs objął prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski.

(Ania)

Angela

aby c yk l istów ubra ć w da rmowe, błyszczące kamizelki.
– Chcemy do akcji włączyć nie
t yl ko samych zainteresowanych, ale również lokalnych

Postawili na logiczne myślenie

– Uczniowie rozwiązują zadania nie tylko z matematyki, ale
i innych przedmiotów. Dlatego
też w maratonie biorą udział
także uczniowie, którzy nie mają
dobrych ocen z matematyki, ale
świetnie sobie radzą z logicznym
myśleniem – mówi Katarzyna
Zipser, nauczycielka matematyki,
fizyki i jednocześnie organizatorka Maratonu Matematycznego. Na
laureatów czekają nagrody.

przedsiębiorców i służby mundurowe, które te ka m i zel k i
miałby rozdawać – zapowiadają miłośnicy jazdy na dwóch
kółkach.
Jak na razie do akcji włączył
się hotel Caspar z Cieplic oraz
firma Philips. Sponsorował y
zakup 100 sztuk kamizelek. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego pokryje natomiast kosztu
nadruku napisów. – Myślimy
jednak, że ostatecznie rozdamy
około 200 sztuk – mówi Zbigniew Leszek, szef IKTR.
Rowerowe kamizelki różnią
się od t ych, które zak ładają
nocą kierowcy w przypadku
awarii samochodu. Będą miały
loga f undatorów ora z ja k iś
napis z tyłu, nad którym pomysłodawcy jeszcze pracują.
– Nie chodzi o to by ubierać w
nie wszystkich rowerzystów,
a le przede wsz yst k i m t ych,
którzy na rowerze dojeżdżają
do pracy i często nie mają lub
szkoda im wydać nawet te pięć
złot ych. Chcielibyśmy, by tę
„ochronną” odzież rozdawali
strażnicy miejscy i policjanci,
którzy patrolują miasto. Będzie
to pierwsza taka akcja w Polsce
i mamy nadzieję, że się przyjmie
– mówi Z. Leszek.

Elektroniczne
wsparcie
Drugim zagadnieniem, o którym
dyskutowali cykliści na ostatnim
spotkaniu był pomysł Krajowej Agencji
Rozwoju Regionalnego – stworzenia
elektronicznej mapy, na której miałby
się pojawić najciekawsze, godne
zauważenia i odwiedzenia miejsca.
Mapa ta miałaby być firmowana
przez Maję Włoszczowską. – Zainteresujemy tym osoby, które mają
wiedzę, potrafią zrobić zdjęcia, znają
okolicę i ciekawe miejsca oraz znają
się na komputerze, dostaniemy GPS
i ruszymy w trasę – usłyszeliśmy
od cyklistów. Prawdopodobnie mapa
pojawi się w internecie i będzie można
ją bezpłatnie pobrać.
Będą protestować
Cykliści zapowiedzieli złożenie protestu przeciwko obecnym planom
zagospodarowania Parku Zdrojowego, w których nie uwzględniono
trasy rowerowej. – Rozumiemy, że
park jest zamknięty dla rowerzystów,
ale jest miejsce, gdzie taka trasa mogłaby przebiegać bez kolidowania z
ścieżkami dla pieszych – powiedział
Zbigniew Leszek. – Jeśli teraz nie
uda nam się wywalczyć z mian w
planach, nie zostanie to w przyszłości
zrobione. Dlatego w najbliższym
czasie złożymy protest w tej sprawie.
Większość ludzi będzie chciała
do aquaparku dojechać rowerami,
musimy więc nagłośnić ten temat i
zrobić wszystko by ta trasa rowerowa
tam powstała.

Ukradł drzewo przy Rakownicy
Nieznany sprawca wyciął sporą brzozę przy drodze nieopodal tablicy przy nieistniejącym ośrodku wypoczynkowym Rakownicy. Sprawcy wycinki grożą sprawa sądowa i
spore konsekwencje finansowe. O ile uda się go złapać.
Sposób, w jaki spore drzewo
zostało ścięte może świadczyć o
tym, że złodziejem nie był laik.
Brzoza została bowiem wstępnie
podcięta tzw. klinem, a następnie docięta od drugiej strony i
powalona na drogę. Następnie
najprawdopodobniej pocięto ją
w klocki i wywieziono. Po brzozie zostało tylko sporo trocin i
porozrzucane gałęzie. Sprawca
kradzieży nie jest jeszcze znany
i raczej ciężko będzie go teraz
ustalić.

Jeśli sprawca kradzieży drzewa
nie zostanie złapany na gorącym
uczynku, jego ustalenie jest bardzo trudne. SM zgłosiła sprawę
właścicielowi terenu, czyli nadleśnictwu. W przypadku ustalenia
sprawcy, grozi mu mandat karny
w wysokości do 500 złotych, lub
jeśli właściciel drzewa stwierdzi,
że wartość szkody jest dużo wyższa, sprawa w sądzie grodzkim.

(Angela)

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor
naczelny), Aldona Hawer (sport) , Angelika Grzywacz, Marek Komorowski (zastępca redaktora naczelnego), Anna Pisulska Współpraca: Konrad Lipiński, Janusz Lewicki , Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata
Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Małgorzata Kowalska DTP: Tomasz Szmigiel, Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Pro Media,
45-125 Opole, ul. Składowa 4 Nakład: 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.

RYTM TYGODNIA

Umacniali brzegi Bobru

Padający deszcz i topniejący w górach śnieg przyczyniły
się do podw yższenia stanu
wód w rzekach. W noc y z
piątku na sobotę strażac y
umacniali brzegi Bobru przy
ulicy Wiejskiej. Sytuacja nie
jest jeszcze groźna dla pobliskich mieszkańców, ale lepiej
dmuchać na zimne. Poziom
wody w Kamiennej nie zagraża póki co bezpieczeństwu
zabudowanym obszarom na
tzw. terenach zalewowych.
Sytuację na bieżąco monitoruje Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

Miasto smutasów

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Zdjęcia czekają

Jeleniogórskie Towarz yst wo Fotog ra f icz ne prosi
mieszkańców miasta, którzy
nadesłali zdjęcia na konkurs
„Fotografia roku” o odbiór
swoich prac. Są to nierzadko
ciekawe zestawy fotografii.
Szkoda by było, aby leżały u
nas, kiedy mogą na pewno
przydać się jeszcze właścicielom – mówi Tadeusz Biłozor z
JTF. Fotografie można odbierać w czwartki, od godz. 18
podczas tradycyjnych spotkań
towarzystwa.

Kto ukradł listy?

Mieszkańcy budynku nr
2 przy ulicy Elsnera nie dostali w czwartek wszystkich
w yczekiwanych listów. Listonosz zostawił je na chwilę
na skrzynce pocztowej i po
powrocie nie znalazł już żadnego. Korespondencję skradł
nieznany sprawca.
O zaistniałej sytuacji poczta
poinformowała policję, ale
nie udało się jeszcze ustalić
szczegółów. Sprawa bardzo
za skocz yła m ieszka ńców.
– Listów listonoszowi nikt
nie wyrwał z rąk, po prostu
zostawił je bez opieki i kiedy
po nie wrócił już ich nie było.
Policja zdecyduje, jakie działania zostaną podjęte.

Pożar w kotłowni

W czwartek około godz.
11 zapaliła się kotłownia w
budynku przy ulicy Sikorskiego. Zdarzenie wymagało
wyłączenia prądu w większej
części miasta.
Zapaliła się kotłownia w
budynku wielorodzinnym
należącym do ZGL Szklarska
Poręba. Przyczyny pożaru nie
są jeszcze znane, ustali jej policja, odcięto prąd ponieważ
polewano budynek wodą.

sobie ponarzekać, bo to przecież
wspólna cecha wszystkich Polaków.
Dlatego utyskują na poprzednie
ekipy, obarczając je winą za to, że
ludzie narzekają. Bo przecież zawsze
rządzić można było lepiej. Nic zatem
dziwnego, że przez ostatnie lata
Jelenia Góra raczej nie posunęła się w
rozwoju, a przynajmniej nie poprawiły się w mieście nastroje społeczne,
skoro żadna z ratuszowych drużyn
nie rządziła dobrze. Przynajmniej
nie na tyle dobrze, aby zadowolić
mieszkańców.

Bez powodów do radości

Poradzą muzeum

Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej, oraz
szef komisji kultury, sportu
i turystyki Cezariusz Wiklik,
zostali członkami rady programowej Muzeum Karkonoskiego. Urząd miasta będzie w
tym gremium reprezentował
Zbigniew Szereniuk, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Na
taki skład rady zgodzili się
radni na wtorkowym posiedzeniu. Ponieważ radny Wojciech Leszczyk zrezygnował
z członkowstwa w komisji
mieszkaniowej, zastąpił go
zastępca szefa rady Józef Zabrzański.



Jeleniogórzan cieszy perspektywa budowy Focus Parku,
ale czy będą zadowoleni po jego otwarciu?
Nawet gdyby jeleniogórzanom postawić lustrzany pałac
kultury z aquaparkiem, salą koncertową, stadionem i Bóg
wie, czym jeszcze w środku, to i tak smętnie pokręciliby
głową mówiąc, że takie „cudo” zupełnie nie pasuje do
swojskiego krajobrazu.
Pesymizm jest cechą nadrzędną
społeczności stolicy Karkonoszy.
Powszechne niezadowolenie daje o
sobie znać niemal przy każdej zapowiedzi zmian na tak zwane lepsze.
Czym podyktowany jest brak wiary w
przyszłość mieszkańców miasta położonego na przyszłościowym szlaku w
dobrze wróżącym momencie historycznym? Kiedy przy sprzyjającym
splocie okoliczności Jelenia Góra ma
szansę stać się prężnym ośrodkiem
tej części pogranicza Polski?

Za duże, za małe

Przedstawienie projektu budowy
term cieplickich jest jedynie probierzem tego, jak przyjmowane są nowinki tyczące miejskich inwestycji.
Kiedy w poprzedniej kadencji władz
miasta słowo „aquapark” odmieniano przez wszystkie przypadki a
sam obiekt, a raczej jego projekt
był przedmiotem debat i sporów,
społeczność zarzucała włodarzom
nikomu niepotrzebną gigantomanię i rozmach. Wszak projektowany
park wodny miał być potężnym
obiektem i chlubą miasta. – Ale
kogo na to stać? – pytano pomstując
na rządzących za puste obietnice i
publiczne pieniądze wydawane na
konkursy i inne działania okołoprojektowe.
Teraz, kiedy obecna ekipa rządząca wzięła sobie do serca doświadczenia poprzedników i postawiła na
obiekt znacznie mniejszy, reakcja
społeczeństwa jest dokładnie odwrotna od oczekiwanej. – Termy
będą za małe – oto sedno większości komentarzy. Radny Cezariusz
Wiklik, który na poprzedniej sesji
zrugał projekt za minimalizm właśnie, ma spore grono popleczników
w jeleniogórzanach, którzy zdają się
zapomnieć, że jeszcze kilkanaście
miesięcy temu bardzo aquaparku
chcieli. Nawet takiego małego. – Bo
małe jest piękne, a w krajach, gdzie
źródła termalne są co krok, właśnie
takie baseny to podstawa atrakcji
turystycznej – mówili.
Dziś, kiedy budowa term jest w
zasięgu ręki, władzy wypomina się
wszystko: zła lokalizacja, fatalny
projekt, zagrożenie dla przedszkola,
problemy z komunikacją. Wygląda
na to, że w społecznej opinii, z term
cieplickich strumieniami wypłynie

samo zło, które – zamiast turystów
zachęcić do przyjazdu do Cieplic,
wyrzuci ich stąd na fali społecznego malkontenctwa związanego z
aquaparkiem.

Nasze czarnowidztwo

Wśród czarnowidzów jest także
prezes Stowarzyszenia Wspólne
Miasto Robert Prystrom. Podkreśla, że kryzys może pochłonąć
stolicę Karkonoszy i nie pomogą
zapowiadane inwestycje. Twierdzi,
że od galerii handlowych, które zo-

zdecydowali o jego remoncie i zrobili z gmachu perełkę, nie
wywołali bynajmniej entuzjazmu
wcześniej niezadowolonych. Podniosło się bowiem larum, że remont był
bez sensu, za drogi i w ogóle zupełnie
nieprzemyślany. Już lepsza waląca
się ruina…
Z kolei za czasów królowania
Józefa Kusiaka dyżurnym kłopotem

Wyleczenie jeleniogórzan z pesymizmu i
malkontenctwa to zadanie dla cudotwórcy.
staną wybudowane, nie przybędzie
miastu pieniędzy. – To, co mamy
wydać, wydamy nie w małych sklepach, tylko w galeriach. Mniejsze
sklepy padną, ludzie stracą pracę a
cieszyć się będą tylko inwestorzy
spoza miasta, którzy będą mnożyć
zyski – przewiduje lider Wspólnego
Miasta.
Nie ukrywam, że nasza jelonkowa ekipa sama się do pewnej
czarnej wizji przyczynia, bo też
narzeka. Ciągle coś nie jest tak.
Monitoringu nie ma, miał być,
miała przyjść wiosna, dmuchnęła
Emma, miało być słońce na Bieg
Piastów – a było paskudnie. Tak jest
niemal w każdym temacie naszej
rzeczywistości.
Cóż, nie jesteśmy od tego, żeby
codzienność głaskać i chwalić na
każdym kroku. Być może czasami
przesadzimy, co wielu Czytelników
nam wytyka. Choć też nie do końca
słusznie. Ale pretekst to narzekania
i niezadowolenia znajdzie się
wszędzie, zawsze i wbrew intencjom ludzi, od których stopień
nastrojów społecznych w pewnym
sensie zależy.

Kochamy narzekać

Przypomnę, że za prezydentury
Zofii Czernow – uważanej przez
wielu za najlepszego prezydenta
Jeleniej Góry od 1990 roku – wszyscy narzekali na beznadziejny stan
Domu Dziecka przy ulicy Długiej.
Kiedy ówcześni samorządowcy

jeleniogórzan był brak hipermarketów. Ileż to dziennikarze nastukali się
o tym w klawiaturę, ileż kilometrów
nasi krajanie przejeździli na megazakupy do Goerlitz! Kiedy markety
zaczęły powstawać, Józef Kusiak, który się do tego był znacznie przyczynił,
popadł w niełaskę jeleniogórzan.
Ci zaczęli szefowi miasta wytykać,
że marketów jest za dużo, zabijają
małą przedsiębiorczość i w ogóle są
bez sensu. Niepotrzebnie ułatwiał ich
budowanie.

Ciężka robota

W tej sytuacji naprawdę przekonuję się, że stanowisko szefa miasta
to ciężki kawałek chleba. Żadnemu
prezydentowi w ciągu minionych lat
nie udało się spowodować powszechnego zadowolenia swoich „podwładnych”, a przecież to ich interesem
powinni się włodarze kierować, jako
że mandat władzy pochodzi właśnie
z woli narodu.
A w najgorszej sytuacji są właśnie
samorządowcy. Im nie wypada wytknąć wyborcom wprost, że sami nie
wiedzą, czego chcą. Bo obrażą się i
zamiast krzyżyka na karcie wyborczej,
pokażą kandydatom figę. Ale też
władze muszą

W rozważaniach o pesymizmie
jeleniogórskim ważna jest także jeszcze jedna przesłanka: w powojennej
Jeleniej Górze nie powstała żadna
wiekopomna inwestycja (chyba że za
taką uznać część obwodnicy miasta,
budowaną zresztą przez dziesięciolecia). Nie było jej w ostatnich 20 latach,
już w wolnej Polsce. Jeleniogórzanie
wciąż żyją obietnicami i wirtualnymi
bytami złotych gór narysowanych na
odległym horyzoncie. Ich codzienność
to odrapane budynki, niektóre na
skraju śmierci technicznej, fatalne
drogi i chaotyczne rozwiązania komunikacyjne. Jak w takiej rzeczywistości
z wiarą spoglądać w obiecywaną,
kolorową przyszłość?
– Mieszkańcy takich miast, jak
Jelenia Góra, z zazdrością spoglądają
na podobnej wielkości ośrodki, które
całkiem nieźle sobie radzą – mówi
Kinga Bagan, socjolog kultury. – Takie
porównania też bywają źródłem powszechnej frustracji i nie przyczyniają
się do siania ziarna optymizmu wśród
lokalnej społeczności. Jeśli do tego dodać „emigrację” z miasta młodych jego
mieszkańców, rzeczywiście lokalna
wiosenna depresja może sięgnąć dna
– dopowiada Bagan.

Optymizm niezaraźliwy

Jak przy tym ponurym dość wizerunku miasta i jego mieszkańców
wygląda Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, ze swoim nieodłącznym
uśmiechem i godnym podziwu optymizmem? Na pewno nie są to cechy,
którymi zaraził swoich niedawnych
wyborców, a także tych, których nie
udało mu się do siebie przekonać
dwa i pół roku temu. Zegar już tyka
na niekorzyść jego ekipy, bo do końca
kadencji coraz to mniej dni. Można
mieć wrażenie, że dobry humor i optymistyczne spojrzenie w przyszłość coraz bardziej ograniczają ściany i okna
ratuszowych pomieszczeń. Ale nie jest
to wina władzy. Ktokolwiek byłby w
jej miejscu, napotkałby na podobny
kłopot. Wyleczenie jeleniogórzan
z pesymizmu i malkontenctwa to
zadanie dla cudotwórcy.

Konrad Przezdzięk

Jazda na lodzie

Marek Obrębalski z kolei do serca
wziął sobie brak lodowiska. Rzeczywiście: podczas zimy 2005/2006,
która wyjątkowo długo dawała w
kość jeleniogórzanom, zarzucali
oni władzom, że w takim mieście
jak stolica Karkonoszy nie ma
porządnej ślizgawki. Gdy tylko prezydent Obrębalski zasiadł w fotelu w
ratuszu, zimy – jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki – zaczęły
region omijać szerokim łukiem.
Ale idea lodowiska pozostała jako
wyborcza obietnica szefa miasta.
Spełniona zresztą.
I zupełnie zapomniana, bo lodowisko, banalny kawał zamarzniętej
tafli, jeszcze nie tak dawno temu
było tematem społecznym. Dziś
jest jednym z elementów blokowej
rzeczywistości Zabobrza i już nikt
nie rozważa, czy grubość tafli jest
wystarczająca, aby nie przebić jej
łyżwą.

Marek Obrębalski nie traci optymizmu
i wiary w przyszłość.
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Ulubiony ksiądz
Kolejny tydzień zabawy w której
pytamy Państwa który kapłan z
parafii znajdujących się na terenie
miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego zasłużył waszym zdaniem
na tytuł ulubionego księdza.
Kolejne kupony jakie docierają
do naszej redakcji wskazują, że w

naszym powiecie jest wielu kapłanów, którzy znajdują uznanie u
naszych czytelników. Oto pierwsze
zestawienie głosów oddanych na
waszych duchownych.

MAR

1.ks. Zenon Stoń – proboszcz Kościoła w Karpaczu pod wezwaniem NNMP – 55 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 42 głosy
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 25 głosów.
4.ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 18 głosów
5.ks. Tadeusz Dańko – Kościól św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 16 głosów
6.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 15 głosów
7.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 13 głosów

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

wasze fotki Nasze Pociechy
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Przepustka do śmierci
Mateusz C. Obserwował
dom Józefa M. Gdy ten wyjechał na zakupy do Jeleniej
Góry, włamał się do zadbanej posesji, w której 55
latek mieszkał samotnie.
Jednak plądrowanie pokoi
zajęło mu zbyt wiele czasu
albo Józef wrócił za szybko.
W środku zastał doskonale mu znanego Mateusza.
Chwilę później nie żył po
kilku ciosach deską.
Mateusz nie uciekł od razu.
Skończył rabowanie domu człowieka, który wielokrotnie pomagał mu się najeść, schronić przed
rozszalałym w pijanym widzie
ojcem, dał jakieś pieniądze. Z
domu stojącego tuż nad rzeką,
naprzeciwko kościoła w Starej
Kamienic y, w yniósł międz y
innymi laptopa, telefon komórkowy i aparat fotograficzny.
- Pojechałem do brata, zastałem go martwego w sieni naszego rodzinnego domu. Nie mam
siły o tym opowiadać, wybaczcie
mi, nie mam siły – powiedział
brat zamordowanego, któr y
mieszka w tzw. blokach, kilkaset
metrów dalej.
Dzień później policja w sporej
eskorcie przywiozła mordercę
na miejsce zbrodni. Kilka godzin
trwała wizja lokalna. Wokół
domu m i mo przen i k l iwego
zimna gromadzili się mieszkańcy, rozmawiali o tragedii,
współczuli rodzinie tragicznie
zmarłego. W powietrzu wisiała
atmosfera linczu. Gdy mówiono
o Mateuszu, najczęściej padał y słowa - str yczek, w yr wać
chwasta, szkoda go trzymać w
więzieniu.
- Gdybym go dorwał w swoje ręce to niewiele by z niego
zostało. Za Józka, za wszystko
co nam zrobił – mówił jeden z
mieszkańców – Potrafił okraść
kilka komórek w tygodniu. Najczęściej tym, którzy się zlitowali
nad nim, pomogli, wpuścili do
domu.
- Chodził do szkoł y z moją
córką. Najczęściej uciekał, ale
jak przyszedł potrafił ukraść
dzieciom kilka „komórek” w
jeden tydzień – dodaje drugi.

Józef poczciwy

Pio tru œ

Wi kto ria

O zamordowanym Józefie nikt
we wsi nie mówi źle. Dobry kolega, solidny pracownik, w młodości sportowiec z sukcesami. Na
przełomie lat 60 i 70 startował
w klubie kolarskim założonym
w Rybnicy przez obecnego wicestarostę jeleniogórsk iego,
Pawła Kwiatkowskiego. Zdoby-

Fot. Marek Komorowski



W tym domu doszło do tragedii.
W sobotę przeprowadzono wizję lokalną z udziałem sprawcy.
wał wiele nagród na zawodach
wojewódzkich. Po skończeniu
szkoły podjął pracę w Gminnej
Spółdzielni w Starej Kamienicy.
Tam pracował do momentu, gdy
lekarze odkryli poważną chorobę serca. Przeszedł na rentę i sam
mieszkał w zadbanym domu po
rodzicach.
– Józek to był ekstra gość,
spokojny, zawsze potrafił się
zachować, jak trzeba, pomógł
– mówi szkolny kolega Józefa
M. – spotkaliśmy się dzień przed
tą tragedią. Zapraszałem go do
siebie pogadać, ale się spieszył,
miał sprawę do załatwienia.
A tego gnojka widziałem na
godzinę przed tym, jak .... – głos
się na chwilę załamuje mojemu
rozmówcy – nie miał litości dla
Józia. Co on mu był winien? Tyle
razy szczeniakowi pomagał....

Skazany na taki los?

O tym, że Mateusz jest produktem znieczulicy, patologii
rodzinnej dostatecznego braku
zainteresowania służb socjalnych, szkoły i nic nie widzących
sąsiadów, mówi prawie każdy
mieszkaniec. Ktoś powinien coś
zrobić. Tylko kto? O dramacie
jaki przeżywał Mateusz i jego
starszy brat wiedział każdy we
wsi. Ale nie było chętnych, żeby
zadzwonić na policję, przedstawić się z imienia i nazwiska
i opowiedzieć, co się dzieje w
rodzinie C.
– On do tego, żeby zostać
mordercą szedł prostą drogą.
Ale to wina rodziców i reszty
rodziny – mówi sąsiad – Ojciec
uczył go złodziejstwa od najmłodszych lat. Jak czegoś nie
ukradł i nie przyniósł do domu
dostawał lanie. Jak przyniósł,

to ojciec i matka zapijali się do
nieprzytomności. Zjadł tylko to
co ukradł lub dostał od sąsiadów.
Oni mają to w genach. Jego ojciec
siedział. Wujek, brat ojca w kryminale spędził 15 lat. Wszyscy za
złodziejstwo i rozboje. Jak przychodziły pracownice socjalne z
gminy, to matka jak dzikie zwierzę się na nie rzucała i nawet na
podwórko nie wpuściła.
Starczy brat Mateusza, przechodził tę samą drogę. Kradzieże
na zlecenie ojca, poprawczak,
więzienie, wagar y w szkole.
Ale znalazł w sobie siłę żeby
przerwać drogę na samo dno
upodlenia. Poznał dziewczynę,
w yjechał z nią do Holandii.
Nikogo z rodziny nie zaprosił na
ślub i chrzciny dziecka.
– Jak przyjechał raz, powiedział, że nawet zmienił nazwisko, żeby go nikt już nie kojarzył
z tą rodziną wykolejeńców, alkoholików i złodziei – powiedział
jego kolega.
Gdy Mateusz zaczął okradać
obejścia we wsi, Rada Sołecka
nieustannie apelowała do wójta
i jego służb o zrobienie porządku z młodym złodziejaszkiem.
Był jak lis. Jednej nocy potrafił
okraść kilka komórek, garaży
lub samochodów. W szkole kradł
wszystko, ale bywał w niej coraz

rzadziej. Matka chodziła do szkoły, obiecywała poprawę i nic nie
robiła. Do szóstej klasy chodził
jako szesnastolatek. Policja zatrzymywała go wielokrotnie, ale
zaraz wracał do domu. W końcu
miarka się przebrała i wiosną
2008 roku trafił do ośrodka
sz kol no -w ychowawczego w
Walimiu. Do Starej Kamienicy
przyjechał tydzień temu. Kilka
dni później zmarł jego dziadek
i Mateusz został na pogrzeb. To
była chyba już ostatnia przepustka w jego życiu. Za ten czyn grozi
mu 25 lat, a nawet dożywocie.
– Kiedy go spotkałem kilka
miesięcy temu, spytałem, jak mu
za tam murami, a on - bardzo
dobrze, mam gdzie spać, dają mi
jeść o nic się nie muszę martwić
– mówi kolejny mieszkaniec wsi.
– Gdy przyjeżdżał na przepustki,
to nawet nie szedł do domu tylko
do mieszkającej niedaleko Józka
rodziny M. Przyjaźnił się z 14letnim synem. Nie rozumiem
tego ojca, że pozwalał swojemu
chłopcu zadawać się z tym zwyrodnialcem. We wsi mówią, że
na ten włam poszli obaj. Jeśli
nawet tak było, to tamten uciekł,
a dom Józka plądrował sam
Mateusz.

Marek Komorowski

Czy można było coś zrobić?
Paweł Maciarski – kryminolog
Brak reakcji otoczenia na przemoc w rodzinie powoduje, że dzieci przyjmują chore
wzorce za jedyną rzeczywistość. Jeśli ojciec uczy, że należy kraść, to dziecko szybko
uzna to za normę. W miarę dorastania ich zdolność reagowania na przemoc staje
się o wiele mniejsza, a akceptacja postaw i wartości antyspołecznych wzrasta.
Negatywne wartości przyciągają tych, którym brak krytycyzmu i umiejętności odróżniania dobra od zła. Tych zaś nabywa się przede wszystkim w dobrze funkcjonującej
rodzinie i szkole. Tutaj, obawiam się, obydwie fundamentalne dla procesu wychowania
instytucje, zawiodły.

Z forum portalu Jelonka.com
~za karą śmierci - A nie taniej i sprawiedliwiej byłoby w tym kraju gdyby skazać mordercę na karę śmierci?! Skazując go na dożywocie skazuje się społeczeństwo na koszty
związane z wygodnym utrzymanie mordercy w celi!

Wiktoria

Wojtek

~eraw - Kradł co popadnie, szkołę i sklepy w okolicy okradał niejednokrotnie, złodziej jakich mało, strach było na ulicę wyjść jak był na Starej. Towarzystwo miał samych żuli
którzy pili wino za 5 zł. Dla takiego gnojka dożywocie jak najbardziej.
~Stara - To dla mnie szok... nie mogę uwierzyć że on to zrobił. Wychowałam się z nim na jednym podwórku, nauczyłam go wiązać buty pamiętam jak się cieszył z tego... Bardzo
go lubiłam, jako dziecko dużo przeżył. Rodzice wysyłali go po alkohol do sklepów gdy nie chciał iść, ojciec bo bił. Wiem dobrze co się tam działo uciekał z domu, chodził po
sąsiadach żeby się ogrzać, coś zjeść. Doszło do tego że zaczął nas okradać, ale wszyscy się litowali nad nim aż doszło do zabójstwa. To straszne co się stało!!! Mam nadzieję,
że spotka go sprawiedliwa kara. I nie kara śmierci. Bo mimo wszystko nie zasługuje na to! Jego rodzice nie chcieli żeby on przyjeżdżał tu na przepustki z tego ośrodka, ale
wychowawca ośrodka go puszczał, a więcej powiem, kazał mu załatwiać zwolnienia lekarskie, żeby nie przyjeżdżał tak szybko do ośrodka!

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

~ktoś z okolic - Znałem tego chłopaka i naprawdę wielokrotnie jego sprawa była zgłaszana do sądu. Ludzie chcieli mu pomóc, niestety w domu kazano mu kraść, aby rodzice
mieli na alkohol. Prawda jest taka, że zawiniły służby odpowiedzialne za ludzi, którzy maja podobną sytuacje. Chodziłem z nim do klasy, znałem go bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że jest zdolny do takich rzeczy. Prawda kradł, ale gdy ktoś go nakrył to albo uciekał albo zostawał zatrzymywany i oddawany w ręce policji. Jak widać w Polsce nie
istnieje system resocjalizacji. Nigdy nie przejawiał agresji ani niczego w tym kierunku. To co się stało jest nie do ogarnięcia...
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wróżą handlowcom jeleniogórskim. Niektórzy już zapowiadają zamknięcie coraz mniej rentownych sklepów.
Nieźle się mają tylko zcentralizowane markety, które
cenami odciągają klientów od „tradycyjnych” placówek
prowadzonych przez miejscowych przedsiębiorców.
Sklepikarze tną koszty. Rezygnują z usług sprzątaczek i księgowych.
Sami w sklepach robią wszystko.
Wielu gwarancję opłacalności
zawdzięcza sprzedaży używek. Jak
dziś wygląda handlowy krajobraz
Jeleniej Góry?

Piętno recesji

– Podupadł i to mocno, ale jest to
wynik kryzysu finansowego. Rosną ceny
gazu, prądu, ciepła, wody, z czego też
korzystają handlowcy. To są ich koszty,
więc żeby wyjść na plusie właściciele
podnoszą ceny, żeby nie zbankrutować.
Coraz droższe artykuły spożywcze i inne
powodują, że trzeba chodzić od sklepu
do sklepu i patrzeć gdzie taniej. W końcu
na rynku zostaną tylko najsilniejsi. Już
kilkanaście małych sklepików zamknęło
swoją działalność.

robią w marketach, gdzie z pewnością jest taniej – mówi. – Gdyby nie
sprzedaż alkoholu i papierosów
nie wiem, jak dawalibyśmy sobie
radę. Myślę o to by przebranżowić
mój sklep i doposażyć go o odzież
i inne produkty, może to nam
pomoże przezwyciężyć kryzys
i utrzymać się na rynku. Nawet
sprzedaż przed świętami nie była
już rewelacyjna.

Wygrywa internet

– W naszej branży kryzys zaczął się już trochę wcześniej,
kiedy młodzież zaczęła ściągać
muzykę z internetu – podkreśla
Paweł Drankowski, właściciel
sklepu muzycznego „Demo”. – W
swoim sklepie sam jestem szefem,
pracownikiem i sprzątaczką
przez co obniżam swoje koszty
co pozwali mi się utrzymać na
rynku. Przez cały czas próbuje
nowych technologii i myślę, jakie
podjąć działania, by w dalszym
ciągu móc w obecnych czasach
funkcjonować.
Pan Paweł uważa, że nie ma
co biadolić i trzeba jakoś przetrwać ten trudny czas. Pozostaje
optymistą: – specjaliści mówią,

Nie jest źle
Nie brakuje też placówek, które kryzysu (jeszcze) nie odczuły. – Nie zauważyliśmy
spadku przychodów ani ilości klientów – mówi Małgorzata Kubacka, dyrektor Empiku
w Jeleniej Górze. – Ludzie kupują te same produkty o podobnych cenach – mówi Inga
Szawłowska, kierownik Rossman na Wyszyńskiego. – Być może za jakiś czas, kiedy
zubożeją, zaczną kupować tańsze szampony czy środki czystości, teraz tego jeszcze
nie widać – dopowiada.

Dwa oblicza kryzysu: dziś i w latach 80. XX wieku.
że najlepiej jest się odrodzić w
kryzysie – podkreśla.

Dopłaca do zegarków

A co słychać poza miastem?
– Ten kryzys nasza firma odczuwa
podwójnie. Zajmujemy się przede
wszystkim sprzedażą hurtową zegarków wysokiej jakości, które nie
są produktami pierwszej potrzeby
– mówi Jerzy Sempowicz, szef
sklepu Sigma w Jeżowie Sudeckim.
– Współpracujemy z importerami
zachodnimi i na chwilę obecną
bardziej opłacałoby mi się kupić te
zegarki w sklepie, niż u importera,
bo kredyty kupieckie monitorowane są w dolarach i spłacamy je po
trzech miesiącach. A to oznacza,
że jeśli zrobiłem zamówienie trzy
miesiące temu, kiedy zaciągnąłem

Licealiści belframi

tzw. kredyt kupiecki to teraz muszę
go spłacić. W związku z powyższym
biorąc pod uwagę zmianę kursu
wartości dolara, spłacam o około
40 procent więcej niż wyniosłoby
mnie to trzy miesiące temu. Do
moich towarów dopłacam więc co
najmniej 20 procent i patrzę jak
przybywają mi straty.
Jerzy Sempowicz nie zamierza
jednak zamykać interesu, – Trudne
czasy trzeba przetrwać – mówi. Już

wie, że będzie musiał zrezygnować
z wypoczynku zagranicą, ale na
rynku musi się utrzymać.
Poważne problemy mają tez
inne sklepy, których czynsz naliczany jest w euro, czyli markety
przede wszystkim. Obecnie płacą
one bowiem o wiele wyższy czynsz
niż w latach poprzednich.

Angelika Grzywacz

Bez katastrofy
Specjaliści wróżą niestabilną przyszłość. – Katastrofy nie będzie, ale o eldorado możemy
zapomnieć – mówi Marek Gawroński, ekspert do spraw handlowych w jednym z banków.
– Zapowiada się trudna walka o handlowe być albo nie być, zwłaszcza niewielkich sklepów
– podkreśla. Kłopoty mogą mieć sklepy przemysłowe sprowadzające towar z zachodu.
Wszystko przez niestabilne kursy walut. Ze względu na popyt na elektronikę raczej nie
padną, ale ich właściciele będą musieli mocniej zacisnąć pasa.

Sceniczne jubileusze
Trzydzieści lat pracy artystycznej świętowali aktorzy
Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze: Lidia
Lisowicz i Jacek Maksimowicz są związani z placówką
od „zawsze”. Okrągłych rocznic gratulowano też Bogdanowi Nauce, dyrektorowi placówki.

Janina Dudek

Tak, bo ludzie mniej kupują. Bardziej
rozplanowują swoje wydatki i szukają
tańszych artykułów. Przedsiębiorcy,
którzy wynajmują lokale zmuszeni
zostali płacić wyższy czynsz i szczególnie
mali przedsiębiorcy już zastanawiają się
czy prowadzenie sklepu będzie im się
jeszcze opłacać.

Lidia Lisowicz i Jacek Maksimowicz zaczęli pracę jeszcze
w Jelen iogór sk i m Teat rze
Animacji, któremu dyrektorował nieżyjący już Andrzej
Dziedziul. Grali w placówce
pod wodzą Janusza Ryla Krystianowsk iego. „Za l icz yl i”
wszystkie lokalizacje, po których teatr animacji tułał się w
minionym 30-leciu.
Niet y powego jubi leusz u
„50 -lecia” gratulował Bogdanowi Nauce Hubert Papaj,
przewodniczący rady miejskiej. – Trochę to kombinowa-

na rocznica – żartował. Pan
Bogdan świętował bowiem
30-lecie pracy artystycznej i
20-lecie – reżyserskiej. Bogdan Nauka jest także autorem
kilku przedstawień. Do końca
ubiegłego roku był dyrektorem
naczelnym nieistniejącego już
Teatru Jeleniogórskiego Scen
Animacji i Dramatycznej im.
Norwida.

– To był dla nas duży sprawNiecodzienne doświadczenie zdobyli uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego. W ra- dzian - weryfikacja naszych
mach programu „Nitka edukacyjna” wcielili się w nauczy- umiejętności, doświadczeń...
Myślę, że jeszcze jedno, dwa
cieli i udzielili lekcji angielskiego… przedszkolakom.

Stanisława Pawlikowska

– Moim zdaniem tak. Jestem sama i
odczuwam przede wszystkim wzrost
cen. Myślę, że jest to taki sposób
przedsiębiorców na to by utrzymać się
na rynku. Mamy trudne czasy i wiele z
mniejszych sklepików prawdopodobnie
przepłaci to bankructwem.

notowała Angela

Była to rewizyta żeromiaków po odwiedzinach w ZSO
nr 1 dzieci z Przedszkola nr 27.
Najmłodsi zwiedzili pracownię
komputerową w popularnym
„Żeromie”. Tym razem ich starsi koledzy, piętnastoosobowa
grupa uczniów drugich klas
pod opieką Beaty Szreniawy,
nauczycielki angielskiego w I
LO, przygotowała wspólnie lekcję
angielszczyzny.
Jej celem było nauczenie dzieci
nazw kolorów oraz nazw przedmiotów o charakterystycznych

barwach. – Każda para uczniów
przyszła tego dnia ubrana w stroje w innym, wcześniej ustalonym
kolorze oraz przyniosła ze sobą
kilka przedmiotów lub obrazków
o tej samej barwie – poinformowała nas Beata Szreniawa.
W zajęciach, w których uczniowie liceum wcielili się w rolę
nauczycieli, uczestniczyły dzieci
w wieku od 4 do 6 lat z pięciu
różnych grup przedszkolnych.
Lekcje miały formę zabawy, w
której uczestniczyli uczniowie
liceum oraz przedszkolaki.

spotkania i ktoś z naszej grupy
odnajdzie w sobie powołanie:
zostanie pedagogiem! – mówi
Krystian z ZSO nr 1.
Pomysł niesie ze sobą korzyści
obopólne. Wiadomo, że im szybciej dziecko zacznie się uczyć
języka, tym większe są szanse na
jego perfekcyjne opanowanie. Z
drugiej strony ci licealiści, którzy
marzą o zawodzie nauczyciela,
mogą utwierdzić się w swoich
planach lub… zweryfikować je.

(tejo)

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jadwiga Grodkowska

– Dla mnie ten kryzys jest bardzo
mocno i boleśnie odczuwalny
– mówi Agnieszka Prokopczyk,
właścicielka sklepu A&D Delikatesy. – Prowadzimy sklep od 1998
roku i nigdy aż tak źle nie było. Od
grudnia zaczęliśmy wychodzić na
zero. Jeśli kolejne miesiące przyniosą nam straty, będziemy musieli go zamknąć – zapowiada.
– Ludzie chodzą tylko do marketów, które dobrze prosperują, bo
biorą z hurtowni dużą ilość towaru i mogą sobie negocjować ceny.
My takiej możliwości nie mamy
– dopowiada pani Agnieszka.
W nie lepszym humorze jest
Irena Głod, właścicielka Sklepu
„Aneri”. – Od grudnia mamy już
mniejsze obroty, ludzie zaczęli
liczyć każdy grosz i do naszego
sklepu przychodzą tylko po najpotrzebniejsze artykuły, pozostałe

Kryzys bije w handel
Fot. Konrad Przezdzięk

Czy handel pada? Kiepskie wyniki finansowe za dwa minione miesiące źle

Jacek Maksimowicz, Lidia Lisowicz
i Bogdan Nauka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.



WIADOMOŒCI

Bożena Strudzik, ofiara nieszczęśliwego wypadku z 15
grudnia ubiegłego roku, którą na pasach potrącił prorektor Kolegium Karkonoskiego, pilnie poszukuje kierowcy,
który tego dnia udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał karetkę. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze umorzyła
bowiem śledztwo w tej sprawie z braku dowodów.
Co tak naprawdę wydarzyło
się 15 grudnia na pasach ulicy
Grunwaldzkiej ubiegłego roku,
wiedzą tylko kierowca i piesza.
Faktem jest, że obydwoje podają
dwie różniące się wersje wydarzeń. Prorektor KK, prof. Tomasz
W. twierdzi, że kobieta weszła

się jako osoba bezrobotna. Nieopodal Gimnazjum nr 3 przy
pa sa ch włą cz yła m prz ycisk
zmiany światła. Czekałam na
zielone i sygnalizację głosową.
Kiedy światło się zmieniło, weszłam na jezdnię. Uszłam dwa
może trzy kroki i zauważyłam

Bożena Struzik: – Proszę pana, który udzielił mi
pomocy, o skontaktowanie się ze mną na numer
tel. 600 044 963. Przede wszystkim chcę mu
osobiście podziękować, bo prawdopodobnie
uratował mi życie.
mu pod koła na czer wonym
świetle, i to jego wersję przyjęła
policja i prokuratura. Piesza,
Bożena Strudzik mówi, że było
zupełnie inaczej.
– Szłam od Osiedla Robotniczego, gdzie zostałam przyjęta
do pracy w sklepie – relacjonuje
kobieta. – Chciałam dotrzeć do
urzędu pracy i wyrejestrować

jak pędzi na mnie samochód,
który zjeżdżał ze swojego pasa
na przeciwległy.
Pani Bożena miała nadzieję,
że kierowca zatrzyma się przed
pasami. Niestety. – Wjechał na
mnie z taką siłą, że przeleciałam
przez pasy i upadłam na pośladki, głową uderzając po drodze
o maskę samochodu – mówi.

Chce sprawiedliwości
– Gdyby nie to, że listonosz mnie zna, informacja o umorzeniu sprawy dotarłaby do
mnie po upływie terminu odwoławczego. Nie chodzi mi o zemstę, wsadzenie tego
człowieka do więzienia, ale o sprawiedliwość – podkreśla nasza rozmówczyni. – Ja
najprawdopodobniej do końca życia nie zegnę kolana i będę kaleką. Jednak następnym
razem ten człowiek może wjechać w grupę studentów, lub dzieci i zakończyć ich życie
tragicznie. Dlatego proszę pana, który udzielił mi pomocy, o skontaktowanie się ze
mną na numer tel. 600044963. Przede wszystkim chcę mu osobiście podziękować,
bo prawdopodobnie uratował mi życie.

– Kierowca przez jakiś czas nie
wysiadał z pojazdu. Podejrzewałam, że chce uciec. Krzyczałam
do ludzi, by pomogli mi spisać
tablice rejestracyjne. Po jakimś
czasie z samochodu w ysiadł
starszy pan z komórką w ręku
– słyszymy.
Bożena Strudzik: – Nawet
na mnie nie spojrzał. Podszedł
tylko do chodnika i do ludzi
przechodzących obok krzyknął:
„Patrzcie, weszła na czerwonym
świetle i jeszcze mi maskę w
samochodzie zgniotła. W tym
czasie jakiś inny kierowca, który
jechał od strony Jeżowa Sudeckiego do Jeleniej Góry podbiegł
do mnie i prosił żebym się nie
ruszała. Próbował dzwonić na
pogotowie, ale nie mógł się dodzwonić i krzyknął do Tomasz
W. : „Na miłość boską, mam
pan komórkę, dlaczego pan nie
dzwoni po pomoc, ja nie mogę
się dodzwonić. Jak pan śmie,
wjechał pan na kobietę na jej
zielonym świetle, widziałem”.
Kobieta na szyi poczuła ciepłą
ciecz. Sięgnęła tam ręką i zobaczyła, że ma całą zakrwawioną
głowę. Po kilku minutach na
miejsce przyjechało pogotowie
i zabrało potrąconą do szpitala.
W tym czasie policja przesłuchała świadków. Nie wiadomo
jednak dlaczego wśród nich nie
znalazł się mężczyzna, który
udzielił potrąconej pomocy. Dochodzenie w tej sprawie oparto
na zeznaniu jednego studenta,
który twierdził, że prorektor w
chwili uderzenia kobiety miał
pomarańczowe światło, które po
sekundzie zmieniło się na czerwone. Pozostali przesłuchani ,
starsza pani i dwie uczennice
z pobliskiego gimnazjum, nie-

Żelazna kurtyna na usta radnych
W komisji, która wybierze dyrektora naczelnego Teatru
Dramatycznego im. Norwida, nie ma przedstawiciela rady
miejskiej. – To odbieranie nam prawa do kształtowania
obrazu tej instytucji – komentuje Józef Zabrzański, zastępca przewodniczącego rady miejskiej.
Wśród radnych panuje przekonanie, że brak zaproszenia
do komisji dla przedstawiciela

rady to zemsta za „utrudnienia”,
do których mieli przyczynić się
radni uchwalając statut Teatru
Dramatycznego. To właśnie po
przedstawionych tam wymaganiach dla szefa placówki okazało
się, że spodziewana kandydatura
Wojtka Klemma nie spełni wymogów formalnych. A nie od dziś
wiadomo, że Klemm był faworytem urzędu prezydenta.
– Spodziewaliśmy się, że w
komisji zasiądzie szef komisji
kultury rady miejskiej Cezary

Kto w komisji
W komisji zasiądą: Barbara Raczyńska-Pogorzelska i Bożena Sawicka z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, długoletnia dyrektorka teatru Alina Obidniak
(wskazana przez prezydenta miasta), a także aktorzy: Tadeusz Wnuk, Grzegorz
Minkiewicz (jako reprezentanci Związku Artystów Scen Polskich), Elwira HamerskaKijańska oraz Lidia Schneider (jako przedstawicielki związków zawodowych). Urząd
miasta reprezentować będą także Janusz Nagórny oraz Zbigniew Szereniuk jako
przewodniczący komisji.

Wiklik – powiedziała nam osoba
blisko związana z teatrem. – Niestety, prezydent zastąpił trzeciego
swojego delegata urzędnikiem
– usłyszeliśmy.
Sam C. Wiklik nie chciał się
wypowiadać w swojej sprawie.
Oburzenia nie kryje natomiast
Józef Zabrzański, zastępca przewodniczącego rady. – Taka decyzja to zamykanie nam ust.
Skoro jesteśmy zapraszani na
radę programową, to dlaczego
w takiej sytuacji odbiera nam się
prawo głosu do kształtowania
obrazu instytucji finansowanej z
budżetu miasta, który my uchwalamy?– pyta.

(tejo)

FOT. ANGELA/ TEJO

Echa kraksy prorektora

prof. Tomasz W. i Bożena Struzik,
którą potrącił w grudniu.
wiele o sprawie wiedzieli poza
tym, że takie zdarzenie miało
miejsce.
– Toma sz W., któr y m n ie
potrącił zeznał, że jechał około
30 – 40 km na godzinę, czy przy
takiej prędkości możliwa jest
tak duża siła uderzenia i takie
wgniecenie w samochodzie?
– pyta potrącona. – Ten człowiek
najprawdopodobniej rozmawiał
przez komórkę i do tego ma

Na wózku i dwóch
gazach

Piłeś? Nie jedź. Nawet wózkiem inwalidzkim. Nauczkę za
jazdę w stanie wskazującym „na
spożycie” będzie miał niepełnosprawny jeleniogórzanin.
Inwalidę na dwóch gazach
zauważył policjant, któr y
sprawdzał inny pojazd. Niepełnosprawny poruszał się na
wózku inwalidzkim z napędem
elektrycznym w sposób, który
mógł sugerować, że mężczyzna
był nietrzeźwy. Rzeczywiście:
badanie wykazało, że 58-latek miał we krwi ponad dwa
promile alkoholu. – Grozi mu
kara do roku więzienia – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska z
KMP w Jeleniej Górze.

Nowe twarze w policji

Bez wątpliwości
W poprzedniej „Jelonce” napisaliśmy o
zbieżności nazwisk dwóch kandydatów
i wątpliwościach z tym związanych. Napisał do nas Zbigniew Ryba z Radomia,
ostatecznie wyjaśniając kwestię, że
o stanowisko szefa jeleniogórskiego
dramatycznego będzie jego imiennik
z Dolnego Śląska.
– Nie miałem zamiaru ubiegać się o
stanowisko dyrektora jeleniogórskiego
teatru. Jeśli w konkursie bierze udział
osoba o tym samym nazwisku, to nie
ma ona nic wspólnego z Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w
Radomiu, gdzie pracuję – czytamy.

Czterech panów i jedna pani
rozpoczęli służbę w garnizonie policji jeleniogórskiej. W
czwartek młodzi policjanci we
Wrocławiu w obecności szefa
dolnośląskiej policji inspektora
Zbigniewa Maciejewskiego złożyli rotę ślubowania. Czeka ich
teraz sześciomiesięczne przeszkolenie resortowe w jednej
ze szkół policyjnych w kraju. Po
jej ukończeniu wszyscy trafią
do służb prewencyjnych. Ich
pracy bacznie będzie przyglądać
się kierownictwo komendy.
Najlepsi z nich znajdą pracę w
służbie dochodzeniowo-śledczej
i kryminalnej.

bardzo słaby wzrok, dlatego nie
zauważył mnie na drodze.
W lut ym tego roku prokuratura przeprowadziła wizję
lokalną tego wypadku, jednak
nie poinformowała o niej Bożeny Strudzik, ale ustalając
przebieg zdarzeń oparła się na
zeznaniach kierowcy. – Ustawiono samochód niezgodnie z
sytuacją faktyczną jaka miała
miejsce – twierdzi potrącona.

– Co więcej na tej podstawie
śledztwo umorzono i dano mi
na odwołanie siedem dni, a
pisemną informację o tej decyzji
wysłano na zły adres, nie pod
piątkę, gdzie mieszkam, ale
pod szóstkę. Czyżby był to kolejny zbieg okoliczności? – pyta
kobieta.

Angelika Grzywacz

Dziecięca demolka
na przystanku
D wóch dw una stoletn ich
chłopców wybiło szybę w wiacie
przystanku Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze. Na pomysł, żeby zbić szybę w wiacie, uczniowie jednej z
jeleniogórskich podstawówek
wpadli w drodze ze szkoły do
domu. Jak pomyśleli, tak zrobili:
trafiło na przystanek MZK na

skrzyżowaniu ulic Wincentego
Pola i Chłopskiej.
Pokrzywdzona firma oszacowała straty na 350 zł. Chłopcy
przyznali się do tego czynu, jednak nie potrafili wytłumaczyć,
dlaczego to zrobili. Mali wandale
trafią przed oblicze sądu dla
nieletnich.

(tejo)

Bił się z policjantami
Karczemną awanturę wywołał w jednym z pubów
jeleniogórskich 45–letni mężczyzna. Zniszczył część
wyposażenia lokalu i naruszył nietykalność policjantów, którzy przyjechali na interwencję. Wytrzeźwiał
w policyjnym areszcie.
Mocno pijany klient (prawie
trzy promile alkoholu w organizmie) rozwalił krzesło i stłukł kilka kufli. Mężczyzna nie uspokoił
się nawet na widok policjantów.
– Był wulgarny i rzucał się do nich
do bicia. Nie reagował na żadne
polecenia – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
Po krótkiej szarpaninie został
obezwładniony i zatrzymany w
policyjnym areszcie. Jeleniogó-

rzanin był pijany. Miał blisko 2,8
promila alkoholu w organizmie.
Za znieważenie i naruszenie
nietykalności cielesnej funkcjonariusza sprawcy grozi kara do
trzech lat więzienia.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
Matma
dla zdrowia dzieci
W mej wybiórczej pamięci
wciąż żywy jest sielankowy
obrazek z końca września, kiedy
to kilku beznazwiskowych, z
twarzy podobnych zupełnie do
nikogo uczniów (w tym tajemniczy – po raz kolejny – autor tego
tekstu) spotkało się z wysokimi
oficjelami miastowymi i pozamiejskimi w obecności grona
pedagogicznego z Jeleniej Góry
i jakże szlachetnych okolic.
To dostojne spotkanie związane było z krętą ścieżką, po której
chwiejnym krokiem, na glinianych nogach, niezbyt żwawo
kłusuje określona przepięknym
uogólnieniem „polska szkoła”.
Jednym z najważniejszych punktów omawianych w tym zacnym
gronie była obowiązkowa Królowa Nauk zwana matematyką
na maturze, na którą się nie załapię, ponieważ zdarzyło mi się
urodzić o 361 dni za wcześnie,
co bynajmniej nie spowoduje
rzewnego płaczu krokodylimi
łzami, o ile krokodylom w całej
swojej twardości, przy tylu zębach zdarza się zapłakać.
Od przyszłego roku każdy
nieszczęśliwiec, nawet z klasy
humanistycznej, biologicznochemicznej, filozoficznej, rozwielitkowo-pantofelkowatej,
platoniasto-safoniastej, puszczykowo-gronostajowej czy
lokomoty wowo-hotelarskiej
będzie musiał wznosić modły
o pozytywny wynik matury z
matematyki. Nie pomogą płacze
i żale! Centralna Komisja Egzaminacyjna jest nieubłagana i
decyzji swej jedynie słusznej
nie zmieni! Jaki jest tego cel?
Więcej studentów na kierunkach technicznych? To może
wprowadźmy obowiązkowe
zajęcia w prosektorium w gimnazjach, aby młodych umysłach
zaszczepić chęć obcowania z
fachem lekarskim?
Co do argumentów za, udało
mi się usłyszeć, że założę w przyszłości rodzinę i tu właśnie przyda mi się matura z matematyki.
Mało tego! Będę kiedyś musiał
przeczytać w uloteczce, że lekarstwo dla dziecka musi zostać
rozpuszczone w 1/3 szklanki
wody, a tego skomplikowanego
zadania przecież niepodobna

wykonać bez matury z rzeczonego przedmiotu! Matura z
matematyki dla zdrowia dzieci!
Prawdziwy problem tkwi w
tym, że spora część młodzieży
(pozwolę sobie nieco powieszczyć) będzie miała problem z
satysfakcjonującym zaliczeniem egzaminu maturalnego z
przedmiotu Talesa, a to z kolei
może przynieść efekt odwrotny
do zamierzonego. Jaka uczelnia z otwartymi ramionami
przyjmie ucznia, który ledwo
załapał się na 30% z przedmiotu
obowiązkowego? A i pewnie
ten wynik będzie w wielu przypadkach wspomagany wiedzą
innych maturzystów z sali, jak
za dawnych, dobrych czasów,
które pamiętają tylko najstarsi
górale z siwymi brodami oraz
maturą z matematyki (i z historii, bo przecież – idąc tropem
matematyczno-tabletkowym
– zaliczony egzamin maturalny
z tego przedmiotu jest potrzebny
żeby cokolwiek pamiętać).
Nie twierdzę, że matematyka
się w życiu nie przydaje – wręcz
przeciwnie! Rozwija umysł (a
może i ciało) i uczy logicznego
myślenia. Nie sądzę jednak,
aby zmuszanie gawiedzi do
wkuwania ogromnej partii materiału, do pojęcia którego często
potrzeba nie tylko wytrwałości,
ale również i wrodzonych zdolności, było najlepszym sposobem na zwiększenie naboru
studentów na kierunki stricte
techniczne.
A jeśli kiedykolwiek będę
miał problem z rozpuszczeniem
tabletki w 1/3 szklanki wody, zadzwonię do rok młodszego znajomego, którego Królowa Nauk
nauczyła tej cennej i zarezerwowanej tylko dla nielicznych
zdolności. Tymczasem wracam
do nauki pozamaturalnej tego
przedmiotu – „ciachania” wykresów mieczem świetlnym,
liczenia bananków i perwersyjnego zanurzania brył w wodzie
pokąpielowej, bo przecież matematyka to trzeci język nauczany
w szkole, który pojawia się na
każdych studiach.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Demony na wesoło

Kiedy w jeleniogórskim Empiku na spotkaniu poświęconym czarownicom i diabłom
w kulturze Edyta Tuz-Jurecka,
w yk ładowcz yni Kolegium
Karkonoskiego, wymieniała
cechy wiedźmy, ksiądz Andrzej Bokiej, proboszcz parafii
garnizonowej, powiedział,
że do niektórych pasuje stereotypowa teściowa. Alina
Obidniak, była długoletnia
dyrektorka Teatru Norwida,
spytała księdza Bokieja, czy
feministki to czarownice, czy
czarodziejki. – Czarodziejki
– odparł duchowny. Z kolei
Edyta Tuz-Jurecka wyznała, że
czasami w sobie samej widzi
też wiedźmę. Opowiedziała
także, że i diabeł może mieć
dylematy moralne. Oczywiście
tylko w świecie literackim.
Wyznała, że wzruszyła się do
łez na „Sonacie Belzebuba”
Witkacego. Mówiono także
o rzucaniu uroków. Ksiądz
Bokiej podkreślił, że są jeszcze
takie rejony w kraju, zwłaszcza te oddalone od cywilizacji, w których wciąż się w to
wierzy. Jeleniej Góry do nich
nie zaliczył.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Wiesiu, powiedz, co ten PiS chce od
naszych term?

– Pewnie, kurczę, nie pasuje im,

Skromny pan Zbyszek

W trakcie obrad sesji rady
miejskiej podczas głosowania
nad wyborem członków rady
programowej Muzeum Karkonoskiego, kiedy przyszło do
przedstawienia kandydatów
z urzędu prezydenta, Jerzy
Łużniak stwierdził, że trzeba
poczekać z tym do czasu powrotu Marka Obrębalskiego,
prezydenta miasta, z Brukseli.
Ale okazało się, że kandydaturę już uzgodniono wcześniej, o
czym J. Łużniak nie wiedział.
Namaszczono Zbigniewa Szereniuka, który siedział obok i
milczał, choć wiedział, że był
kandydatem. To przez jego
skromność – komentowano.

– że nie będzie tam można karmić
kaczek…

(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

Wiesław Tomera, radny Platformy Obywatelskiej, Hubert Papaj, przewodniczący
anzol
rady (PO), Wojciech Leszczyk, radny Prawa i Sprawiedliwości.

OKIEM NACZELNEGO 

Termy jak
listek figowy
Nasze miasto i region są w tej
uprzywilejowanej sytuacji, że
tu sezon turystyczny nie zbliża
się, tylko trwa przez cały rok.
Może więc właśnie z powodu
braku mobilizacji przed czymś
nadchodzącym, niektóre zakątki Jeleniej Góry wyglądają
tak, jakby nie spodziewały się
zapowiadanych zresztą gości.
Ci w yczuwają to i wcale nie
zamierzają w naszym mieście
długo zabawiać. Bo jeszcze w
coś śmierdzącego wdepną…
Jelenia Góra jest największym
ośrodkiem w Karkonoszach.
Ale czy najważniejszym? Powstało jej określenie zastępcze:
stolica Karkonoszy. Nietrafne,

choć dodające nam pewności,
że nie jesteśmy wiochą, gdzie
nawet pies z kulawą nogą nie
zajrzy. Psów ci bowiem u nas
dostatek. I pozostałości po nich
też.
Aby oddalić od świadomości
ten niezbyt przyjemny wizerunek rzeczywistości, a przy okazji
spełnić w końcu marzenia o
kąpieli w gorącej kipieli, samorządowcy lansują budowę term
cieplickich. Na razie jest to byt
zupełnie wirtualny, ale hałas
wokół niego sprawił, że wielu
z nas już ma ochotę zjechać po
rynnie z pryskaczami… Może z
takimi basenami Jeleniej Górze
przybędzie stołeczności i wielko-

miejskości? Póki co jednak, dla
obieżyświata, który do Jeleniej
Góry zabłądzi, ważniejsze są
Karpacz, Szklarska Poręba, a
nawet Świeradów Zdrój.
To właśnie w kurortach kwitnie ż ycie tur yst yczne, które
„stolicę” Karkonoszy szerokim
łukiem omija. Jelenia Góra jest
nierzadko traktowana nawet nie
jak baza wypadowa do wycieczek
w góry, a jedynie przystanek w
drodze do… lub z karkonoskich
ośrodków. Turyści, bynajmniej
nie w postaci stada Japończyków
z wypchanymi portfelami i najnowszymi nikonami w dłoniach,
ledwo o nasze miasto zahaczają.
Globtroter azjatycki zdecydowanie woli odległą o ponad 150 km
Pragę, a o istnieniu Jeleniej Góry
nie ma nawet zielonego, by nie
napisać żółtego, pojęcia.
Tur yści stadn i u na s naj częściej mówią po niemiecku.

Przepędzani są tabunowo przez
przewodnika przez trakt śródmiejski. Biorą sobie do serca
uwagę, żeby nie wejść czasem
w psie – za przeproszeniem
– gówno, którym usłane bywają
nawierzchnie naszego centrum
i nie tylko – gorliwie patrzą pod
nogi, miast podziwiać fasady
pięknych i w centrum w yremontowanych kamieniczek (na
obrzeżach bywa z tym znacznie
gorzej).
Kiedy już przeslalomują drogą
między minami, opowiadają o
jakości kostki brukowej, którą
dogłębnie poznali, racząc się
golonką po bawarsku (specjalność jednej z knajp na placu
Ratuszowym). Potem wsiadają
do autokaru i po pokonaniu
korków i innych niedogodności
jeleniogórskiego systemu dróg,
odjeżdżają, by 20-30 km stąd
zaznać tzw. turystycznego el

dorado w otoczeniu Riesengebirge.
Ten trend doskonale wyczuli
gestorzy turystyki z panem Gołębiewskim na czele. Rzeczony
zainwestował w molocha o pojemności większej niż wszystkie
hotele w Jeleniej Górze razem
wzięte. Gigant się buduje – zupełnie wbrew kryzysowi – a jego
przepastne powierzchnie już
czekają na gości, którzy tłumnie
będą musieli tam przyjechać,
bo inaczej inwestycja się nie
zwróci. A gdyby miała się nie
zwrócić, to Gołębiewski w życiu
by jej tu nie ulokował. Zresztą
nie tylko on, bo inwestorów
turystycznych jest więcej.
W takim kontekście władza
jeleniogórska zamierza podnieść atrakcyjność miasta – póki
co – wirtualnymi – termami
cieplickimi. Baseny mają być
gorącym hitem nie tylko dla

mieszkańców, ale dla turystów również, a może nawet
zwłaszcza. W całym pędzie
zapowiedzi o budowie oczekiwanego aquaparku w miniaturze zapomina się o tym,
co turysta widzi zanim się
w ykąpie w „rozwodnionej”
mar ysieńce: chyląc ych się
ku upadkowi elewacjach kamienic i psich kupach, które
po zimie straszą smrodem i
wyglądem wszystkich.
Niebawem będziemy zwracali baczniejszą uwagę na
spopularyzowany przez Jarosława Haszka w „Przygodach
dobrego woja ka Sz wejka”
osrany przez muchy portret
cesarza pana, aniżeli na dbałość o piękno naszego miasta.
A wirtualne termy staną się
swoistym listkiem figowym
dla swojskiej niemocy.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kiedy przechadzałem się po uliczkach odległego o około
60 kilometrów od Jeleniej Góry naszego partnerskiego
miasta Jablonca nad Nisou, sam sobie się dziwiłem,
dlaczego ostatni raz byłem tu przed niemal 10 laty. Dziś,
kiedy otwarte granice aż zachęcają do poznawania kraju
sąsiadów, moich krajan wciąż jest tam mało. A szkoda.
Bracia Słowianie zza południowej granicy nie cieszą się u
nas estymą. Kilka pogardliwych
określeń na Czecha świetnie się
w polszczyznę wpisało. Kiedy
media doniosły o tym, że nasi
sąsiedzi dzielą turystów na swoich i obcych, a tym obcym każą
płacić dwa razy więcej za swoje
atrakcje oraz knedliki z mięsem
– lawina nieprzychylnych epitetów runęła jak ostatnio zwały
śniegu w Kotle Małego Stawu.

Skromna wiedza

Paradoksalnie: od Czechów
dzieli nas kolokwialny „rzut
beretem”, a wiemy o nich bardzo
mało. Sam jestem ciekaw, jak by
wypadła sonda, gdyby rodaków
spytać, kto jest obecnie premie-

rem państwa czeskiego, a kto
prezydentem. Znamy czeskie
hasła i nazwiska „wytrychy”:
Karela Gotta, Vaclava Klausa,
Helenę Vondračkovą, Wojaka
Sz wejka , Jarosława Ha szka.
Wiemy, jak smakuje czesk ie
piwo i „modra” (czyli czerwona)
kapusta duszona z octem. Co bardziej ambitni czytywali Hrabala
i oglądali filmy Menzla. Starsze
pokolen ie pa m ięt a k ultowe
seriale: „Szpital na peryferiach”
czy „Kobietę za ladą”. Śmiejemy
się z czesk iego jęz yka, choć
tak naprawdę wcale nie jest on
dla Czechów śmieszny. Oni się
śmieją z naszego, ale nie jest on
śmieszny dla nas.
Snując się po Jabloncu – do
którego pojechałem z grupą

najlepszych póki co ambasadorów jeleniogórskości na ziemi
czeskiej, fotografików z Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (o nich w ramce)
– przypominałem sobie nasze
rodzinne eskapady jeszcze z czasów Czechosłowackiej Republiki
Socjalistycznej. Jablonec od tamtego czasu trochę się zmienił: ma
kolorowy wystrój handlowy w
postaci reklam, szyldów i innych
symboli kapitalistycznej rzeczywistości. Poznikały oczywiście
czerwone gwiazdy i wszechobecne hasła, że „leninowską drogą
po wieczność”. Ale pozostała
ta bardzo charakterystyczna
czeska szarzyzna, pełna jednocześnie pastelow ych odcieni
klimatu zawartego na kartach
powieści Hrabala, Haszka, czy
Viewegha…

Smaczne kąski

Kiedy u nas, w polskoludowej
Jeleniej Górze, w sklepie z mięsem jedynym „towarem” była
ubrana w umazany krwią fartuch baba, u Czechów mięsiwa
i wędliny kłuły w oczy zapraszająco uśmiechem tamtejszej
„ženy za pultem”, czyli kobiety
za ladą. Nasi sąsiedzi otwierali
szeroko ocz y ze zdziwienia,
kiedy kupowaliśmy potężne salami w całości. – Po co wam to?
– zdawali się pytać sami biorąc
ledwie po 10 deko tego skarbu
pokrojonego niemal w przezroczyste plastry. Mieli ten komfort,
że tego towaru tam nigdy nie
brakowało. A kawały o nagich
hakach u rzeźnika byłyby dla
nich zupełnie niezrozumiałe.

Fot. Konrad Przezdzięk

Foto-most przyjaźni

Jeleniogórscy fotograficy z Martą Prohazkovą (w środku).
Rozgrzewające fotografie Karkonoszy oraz Wenecji
deszczową porą mogą oglądać mieszkańcy Jabłońca
nad Nysą w miejscowym Eurocentrum. Autor wystawy
Janusz Pytel poprzez zdjęcia buduje więzi współpracy
między partnerskimi miastami: Jabłońcem a Jelenią
Górą.
To kolejna ekspozycja jeleniogórskich fotografików w zaprzyjaźnionym Eurocentrum
w Jabłońcu. Na dwuczęściową
wystawę składają się fotografie
wykonane w ciepłych porach
roku w Karkonoszach oraz obrazki z Wenecji, które Janusz
Pytel już pokazywał w Miejskim
Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie.
Zestawienie usprawiedliwione
wobec czeskiego odbiorcy. Ten ta-

kich Karkonoszy, jakie pokazał Janusz Pytel, na co dzień nie widzi,
bo są po polskiej stronie. Częściej
natomiast ogląda Wenecję, która
w Europie otwartych granic jest
popularnym miejscem wypoczynku dla czeskich turystów.
Wystawę otworzyła Marta
Prohazkova, dyrektorka prężnie
działającego Eurocentrum. – Te
zdjęcia na pewno Państwa rozgrzeją, bo na zewnątrz wciąż
mamy zimę, a na fotografiach

pana Pytela króluje ciepło i lato
– mówiła. Autor podziękował za
ciepłe przyjęcie. Podkreślił, że
Wenecję fotografował dość nietypowo, bo podczas deszczowej
aury. Natomiast robiąc zdjęcia w
górach, wykorzystał wszystkie
walory światła słonecznego, które
potrafi jeszcze bardziej upiększyć
i tak już z natury piękne góry.
Na wernisażu byli obecni członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego a także
Henryk Dumin, były dyrektor
MDK „Muflon”, który namówił
Janusza Pytela do pokazania w
placówce zdjęć z Wenecji.

(tejo)

Janusz Pytel jest geografem, fotografikiem, amatorem podróżowania, autorem wielu wystaw i publikacji. Prezesuje Jeleniogórskiemu Towarzystwu Fotograficznemu. Należy do Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie
oraz czeskiego Stowarzyszenia Fotografów Euregionu Nysa „Kontakt”.

Czeski sen
To u Czechów kupiłem mój
pierwszy kołowrotek spinningowy, navijak po „ichniemu”, kiedy
w PRL przyrząd ten był zupełnie
nieosiągalny. Było to w latach
pozornego otwarcia granic, tuż
przed festiwalem Solidarności
roku 1981 i czarną epoką w
dziejach naszej ojczyzny.
Dziś granice znów są otwarte,
ale zupełnie inaczej niż kiedyś.
Celników i wopistów, później pograniczników, jedynie widać we
wspomnieniach, a po budkach
granicznych w Jakusz ycach
zostały jedynie zdruzgotane wolnością żałosne resztki. Czesi są
otwarci jak nigdy dotąd, abyśmy
ich lepiej poznali. Zwłaszcza, że
z Jabłońcem przyjaźnimy się
oficjalnie, jako miasta partnerskie. Niestety, to koleżeństwo
nie przekłada się jeszcze – z wyjątkami oczywiście – na szarych
oby wateli. Zarówno z jednej,
jak i z drugiej strony pełnych
uprzedzeń.

Pozazdrościć?

Bo to Czesi mają to, czego my
tu w Kotlinie Jeleniogórskiej
nie mamy i pewnie długo mieć
nie będziemy. Mają zagospodarowane Karkonosze. Ekologom
to się nie podoba, ale turystom
i narciarzom, którzy właśnie
po czeskiej stronie znajdują dla
siebie to, czego nie ma u nas
– czyli tańsze i lepiej zadbane
nartostrady – wcale to ucywilizowanie nie przeszkadza. I
nawet okaże się , że „akwarium”
– nowe schronisko na Śnieżce,
choć jest przezroczyste, zasłoni
cieniem swojej chwały „latające
spodki” po polskiej stronie.
Mają sprawną komunikację
kolei lokalnych, których – w
przeciwieństwie do Polaków –
nie zlikwidowali. Jeżdżą szybko
do Pragi włoskim Pendolino,
podczas gdy my wciąż tłuczemy
się śmierdzącym żółtkiem cztery
godziny do Wrocławia. Mają
drogi, których jakość docenia się
od razu po przekroczeniu linii
granicznej. Kiedy jedziemy tam,
przestaje nas trząść. Kiedy wracamy, pierwszy samochodowy
wstrząs na wertepach to znak,
że właśnie jesteśmy w Polsce.
Długo by tak można wymieniać,
co mają, a czego nie mamy my.
Choćby aquaparki.
Wbrew pozorom mają też dy-

Poznaj Czechów
W nadchodzącą środę Książnica Karkonoska zaprasza na prezentację atrakcji
turystycznych Jabłońca nad Nysą i okolic
przygotowaną przez miejscowy magistrat
oraz bibliotekę. Początek spotkania: 12
marca o godz. 16 w sali konferencyjnej
KK przy ulicy Bankowej.

stans do samych siebie. Wiedzą
o swoich wadach, a główna to
spolegliwość. Jest nawet w języku czeskim słowo „čechaček”,
któr y m ok reś la się wła śn ie
steoerotypowego Czecha, który
nigdy się nikomu nie sprzeciwi i
za cenę świętego spokoju będzie
robił swoje. Ale dzięki temu, że
robią swoje i się nie wychylają,
mają nie tylko to, co wyżej wymieniłem.

Przyjaźń gabinetowa

Niestety, póki co z umowy o
partnerstwie z Jabłońcem nad
Nysą, niewiele wynika. Były spotkania na najwyższym szczeblu.
Zacny burmistrz (starosta po
czesku) Petr Tulpa jest honorowym jeleniogórzaninem. Były

spotkania na najwyższym szczeblu i puste toasty wznoszone za
przyjaźń na papierze. Wciąż nie
było czegoś znacznie bardziej
potrzebnego: wzajemnego poznania się obu nacji, choćby
przez nauczanie czeskiego w polskich szkołach i wprowadzenia
elementów czeskiej kultury do
oferty naszych placówek.
Jestem przekonany, że przydałoby się nam trochę więcej
czeskości: poznania tego, co jest
na wyciągnięcie ręki, a po co nie
chcemy lub nie mamy ochoty
sięgnąć.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk
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Czarownice i diabły są wśród nas
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Istotom mrocznym i demonicznym: wiedźmom, jędzom,
ale także czarodziejkom i wróżkom, w których tkwi pierwiastek dobra, poświęcone było czwartkowe spotkanie w
saloniku Empik na starówce. Edyta Tuz–Jurecka i ksiądz
Andrzej Bokiej rozmawiali, prowokowani pytaniami
przez Jordana Plisa, także o szatanie. I to nie tylko w
kulturze, lecz również w rzeczywistości.
Braci Grimm, czy Andersena,
którzy wiedźmom przypisali
najgorsze cechy, z pożeraniem
dzieci włącznie. Zaznacz yła
także, że w społeczeństwie wciąż
pokutują stereotypy związane z
prześladowaniem czarownic. I
nierzadko stają się one – przed
to właśnie – bohaterkami pozytywnymi.
Ksiądz Andrzej Bokiej, proboszcz Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, w błyskotliwej wypowiedzi podkreślił,
że nie można oceniać czasów
dawnych przez pryzmat współczesności, zwłaszcza w naszym
obszarze kulturowym.
– Nie mówię, że polowania
na czarownice były chwalebne,
ale nie należy spoglądać na to
według dzisiejszych norm – mówił duchowny. Dodał także, że
wiele przekonań pokutujących
w społeczeństwie na ten temat
jest mocno przesadzonych i
przerysowanych przez dzieła
literackie, które z fikcji uczyniły
rzeczywistość historyczną.
– Czarownice zawsze były i są,
tylko rozmaitym ludziom przypisuje się ich rolę. Człowiek zawsze
musi sobie znaleźć winnego za
swoje cierpienie i zło. Kiedyś
winą obarczał czarownice, dziś
– od pewnego czasu – naród
żydowski – mówił ksiądz Bokiej.
– Także ten sam pozostaje system i schemat, w którym tępi się

Oko w oko
z Wojtkiem Klemmem
W nadchodzący czwartek gościem Empiku będzie
kontrowersyjny kierownik artystyczny Teatru
Dramatycznego im. Norwida Wojtek Klemm. W
towarzystwie Joanny Wichowskiej, kierowniczki
artystycznej placówki, będzie opowiadał o swoich
doświadczeniach w pracy reżyserskiej. Początek
spotkania o godz. 17 przy ul. 1 Maja.

Ks. Andrzej Bokiej i Edyta Tuz-Jurecka podczas czwartkowego spotkania w Empik-u
takie osoby, zmieniają się tylko
narzędzia tortur – podkreślił.
– Czy zbrodnie dokonane przez
nazistów i sowietów są mniejsze
od tego, co zrobili przedstawiciele Inkwizycji? – zapytał kapłan.
Opowiedział także o symbolice ognia jako elementu kary
dla czarownic i innowierców.
– Był to sygnał ostrzegawczy dla
innych. W tamtych czasach nie
było komunikacji w dzisiejszym
rozumieniu tego słowa. Dziś
rolę „ognia” spełnia pasek na
ekranie telewizora, w którym
informuje się, na przykład, o
pijanych kierowcach. To także
swego rodzaju „sygnał ostrzegawczy” – dodał. – Nie możemy
stosować współczesnej optyki do
oceny średniowiecznych rytuałów. Dziś uważamy się za ludzi
oświeconych i pełnych empatii
dla drugiego człowieka, ale za
trzysta lat ktoś może powiedzieć,
że to właśnie w naszej epoce

dopuszczono się największej w
dziejach zbrodni ludobójstwa
– argumentował duchowny.
Jordan Plis spytał księdza Bokieja, czy rzeczywiście istnieje
diabeł. – Tak, diabeł jest bytem
teologicznym, tak jak czarownica, wróżka, czy czarodziejka
to byty kulturowe, ale i zarazem rzeczywiste. Jako człowiek
wierzący, jestem przekonany,
że diabeł istnieje i magia też.
Miałem do czynienia z ludźmi,
którzy „tego” spróbowali i naśladownictwa nie polecam. Ale,
jeżeli ktoś spróbuje, to niech
do mnie przyjdzie i podzieli się
wrażeniami – dodał proboszcz
parafii garnizonowej.
Na pytanie, dlaczego diabeł
ma rogi, ogon i kopyta, kapłan
odpowiedział, że człowiek zawsze dążył do wizualizacji opisywanych zjawisk. W czasach „niepiśmiennych” to właśnie ikona
była głównym źródłem wiedzy o

Nowe oblicze ulicy Krótkiej

Po kilkunastu latach budowy narożna kamienica przy ul. Mrocznej i Krótkiej zaczęła tętnić życiem. Niedawno
otwarto tam piętrowy sklep z odzieżą.
Budynek o charakterystycznym,
seledynowym odcieniu, wpisał się już
w krajobraz tego miejsca. Budowa
ślimaczyła się przez wiele lat. Kiedy

wykonano wykopy pod fundamenty
domu, istniało realne zagrożenie
zawalenia się sąsiedniego budynku,
w którym wówczas mieściło się kino
Tatry. Wówczas dom ten spięto klamrami. Dziś, na szczęście, to już tylko
historia. Zakątek teraz cieszy oko, a
porównanie stanu obecnego z tym, co

było w tym miejscu przed kilkunastoma laty, wystarczy za komentarz.
Najpewniej już w tym roku przy ul.
Krótkiej wyrośnie kolejna kamienica
mieszkalno-usługowa, budowana w
miejscu dawnego blaszaka zbudowanego w latach siermiężnego socjalizmu epoki Gierka. Zburzony został

świecie, również tym nadprzyrodzonym – mówił tłumacząc, że
wiele wyobrażeń malarskich pojęć i bytów teologicznych wzięło
się z ikonografii, na przykład,
Hieronima Boscha.
Cz wartkowe spotkanie na
pewno wyjaśniło wiele wątpli-

wości wokół „mrocznej” tematyki, która w ustach autorytetów
w ydała się znacznie bardziej
jasna.

(tejo)

O czarownicach dyskutowała też Alina Obidniak,
eksdyrektorka Teatru Norwida.
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK, K. PIOTROWSKI

Wypełniona niemal do ostatniego miejsca salka w Empiku
świadczyła o dużym zainteresowaniu tematem o czarownicach,
wiedźmach i diabłach. Zadbał
o to Marcin Nowakowski, gospodarz spotkania, który „ożywił” salon Empiku, czyniąc zeń
miejsce siania intelektualnego
fermentu w życiu Jeleniej Góry.
Wstępem do dyskusji była
obszerna prezent acja Edy t y
Tuz-Jureckiej, literaturoznawcz ymi i w yk ładowcz yni Ko legium Karkonoskiego, którą
rzeczona rozpoczęła od wiersza
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
poś w ięc onego wła śn ie t y m
istotom. Obecnym – jak zaznaczyła mówczyni – nie tylko w
literaturze. – W każdym z nas
rodzi się czasami mały diabełek
– zażartowała.
Edyta Tuz-Jurecka zestawiła
pejorat y wne zna czen ie sło wa czarownica – istota stara,
brzydka, złośliwa, zła i mściwa
– z czarodziejką – niosącą w
sobie pierwiastek dobra. Przedstawiła też obraz czarownicy
w cią gu dziejów. Od pewnej
idealizacji w czasach antycznych poprzez prześladowania
w średniowieczu, aż do racjonalizacji i usprawiedliwiania we
współczesności.
Dodała, że wciąż żywy jest
obraz czarownicy wykreowany
przez twórców bajek, choćby

zaledwie trzy lata temu. Wcześniej
przez długi czas sprzedawano tam dywany i odzież. Część działek, od strony
ul. Szkolnej, już zabudowano. Kiedy
wyrosną zapowiadane kamieniczki
przy ul. Krótkiej, trakt ten zyska nowe,
od dawna oczekiwane, oblicze.

(tejo)

Świat w obiektywie Stacha

Stanisław Dąbrowski, znany jeleniogórski podróżnik i
przewodnik, łączący pracę z
pasją, znany z szeregu gawęd
ilustrowanych zdjęciami ze
swoich wojaży, t ym razem
pokazał swoje prace w postaci
odbitek fotograficznych.
Uczynił to w minioną środę
w sali wystawowej Muzeum
Prz yrodniczego w Jeleniej
Górze za namową dyrektora tej
placówki Stanisława Firszta.

To pierwsza wystawa fotograficzna obieżyświata. Początkowo autor chciał wystawić
po jednej fotografii z każdego
regionu świata, po którym
podróżował. Po konsultacjach
z dyrektorem muzeum wybrano zaledwie kilka miejsc na
świecie zwracając uwagę na
przyrodę i kulturę żyjących
tam ludzi.

(rylit)
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Niszczyciele pod lupą

Fot. tejo
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Specjalne metody zapobiegania dewastacji środowiska
naturalnego i przeszkadzaniu mieszkańcom i spacerowiczom hałaśliwymi pojazdami terenowymi przygotowuje
policja jeleniogórska.
Sezon quadowo-motocyklowy
tuż. Miłośnicy tych środków lokomocji bardzo często zakłócają
ciszę. Wjeżdżając na leśne bezdroża niszczą ściółkę i zagrażają
bezpieczeństwu spacerowiczów.
Często także zwiększają ryzyko
wypadków drogowych na szosach publicznych.

Kto ma rację?
Ta informacja spolaryzowała mieszkańców. Ci, którzy cenią sobie spokój
i ciszę, biją policji brawo. Preferujący
aktywny, głośny i śmierdzący spalinami
tryb życia, pomstują na stróżów prawa.
Po czyjej stronie jest racja? Oceńcie
Państwo sami.

– Dzięki temu na saniach będziemy jeździć całą zimę, będzie
urzeczywistnieniem planów, jakie
mieliśmy osiem lat temu, gdy po
raz pierwszy po wojnie zjechaliśmy z przełęczy Okraj – wyjaśnia

Mar

Fot. Marek Komorowski

Zimowe zjazdy na saniach rogatych to
rozrywka dostępna tylko w Kowarach.
Od 8 lat ożywa tu tradycja zabaw,
której już prawie 200 lat temu oddawała się w Karkonoszach miejscowa
elita, zamożni kuracjusze i turyści.
Sanie rogate są znacznie większe
od zwykłych, dziecięcych sanek. Ich
konstrukcja jest niezmienna od stuleci:
drewniana rama na płozach z miejscem
dla dwóch osób: pasażera i przewodnika.
Z przodu umieszczone są dwa olbrzymie
rogi, pomagające przewodnikowi w
kierowaniu.

burmistrz Mirosław Górecki. Liga
ruszyła w grudniu i do teraz odbyło się sześć edycji. W grudniowej
wystartowały tylko trzy załogi, ale
we wszystkich sześciu udział wzięło
sto ekip. Za rok, być może, edycji będzie więcej a śnieg umożliwi zjazdy
z przełęczy Okraj do Kowar.
Do sobotniego zjazdu zgłosiło
się już 80 dwuosobowych ekip,
z Polski, Czech i Niemiec. To już
maksymalna ilość ekip i tak zostanie ustalony limit uczestników
zjazdu. Zawodnicy pojadą po 4,5
kilometrowej trasie zaczynającej
się z parkingu pod
Sulicą. Meta przy Jeleniej Strudze. Organizatorzy zapewniają,
że śnieg dotrwa do
soboty. Gdyby jednak
tak się nie stało, zjazd
zostanie rozegrany na

przełęczy Okraj, na samej granicy,
w miejscu gdzie śnieg leżeć będzie
na pewno.
Zawodnicy zaczną wjeżdżać
miejskim transportem sprzed
urzędu miejskiego od godziny 10
rano. Widzowie mogą dostać się
do ośrodka Jelenia Struga, gdzie
odbędzie się ceremonia odznaczeń i
program rozrywkowy, autobusem
odjeżdżającym o 10.30, 12.00 i
14.45 z parkingu przy urzędzie
miejskim.
Uczestnicy zabawy przy sztolni
wezmą udział w wielu konkursach
i zabawach, wysłuchają też koncertu zespołu pod wiele mówiącą
nazwą Duck Band.

Fot. Archiwum

Po raz ósmy, za tydzień, 14 marca, w Kowarach odbędzie
się Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych. Tej zimy
po raz pierwszy odbyła się liga sań rogatych.

Burmistrz Górecki zaprasza na zjazd
saniami rogatymi
Zbigniew Pusiarski z Kowar, który w zeszłym tygodniu
postanowił umyć samochód w myjni samochodowej
przy stacji benzynowej SOMBIN w Mysłakowicach, nie
może odzyskać pieniędzy za uszkodzoną część.
W jego Volvo V 70, podczas mycia
karoserii pracownik myjni samochodowej uszkodził klapkę od wlewu paliwa. Powiedział o tym od razu klientowi, a kierownik stacji paliw napisał

stosowne oświadczenie, z którego
wynika, że pojazd został uszkodzony.
Zbigniew Pusiarski od razu prosił więc
o rekompensatę za szkodę. Okazało się,
że przedsiębiorstwo jest ubezpieczone

Wilka brak
Spór o sto złotych za klapkę z pewnością nie służy jednak wizerunkowi firmy. Na
pewno lepiej jest się dogadać, tym bardziej, że klienta o szkodzie poinformował
pracownik, i zrekompensować stratę. Nie musi to być nawet gotówka, tylko
darmowe mycie samochodu za taką kwotę. I wilk będzie syty i owca cała. Tutaj
jednak nikt się nie poczuwa do roli wilka.

Do pracy w Karpaczu
Budowa C ent r u m Kon gresowego Gołębiewski dobiega końca i osoby, które
chciałyby pracować w tym
najw ięk sz y m w Ka rkono szach hotelu, już teraz mogą
zabiegać o przyjęcie, choć do
otwarcia zostało jeszcze półtora roku. Oferty ze zdjęciem
wraz z listem motywacyjnym
można w ięc e -ma i lem na
adres w isla@golebiewsk i.
pl. Poszukiwani są zarówno
pracownicy ogólnie pojętej
gastronomi jak i księgowi
cz y specja l iści od ma rke tingu. Obecnie w urzędzie
pracy w Jeleniej Górze trwa
także rekrutacja do hotelu
Sa nd ra Spa w K a r pa c z u,
którego otwarcie nastąpi już
w maju.

(tejo)

Uniknąć zagrożeń
Policjanci zaczynają też akcję prewencyjną skierowaną do miłośników
szybkich motocykli. Poprzedni rok
skończył tragicznym bilansem sześciu
ofiar śmiertelnych. – Z początkiem
ciepłej pory roku motocykliści znów
wyjadą gromadnie na drogi. Chcemy,
aby poruszali się bezpiecznie i uniknęli
śmiertelnego zagrożenia dla siebie i
innych użytkowników dróg – zapowiada
policja.

Zalewa ją woda i… krew
Alfreda Orczyk, mieszkanka Radomierza, mówi, że już
nie ma siły walczyć z wodą, która z każdej strony wpływa
do jej piwnicy i na parter części gospodarczej. Powód to
nie roztopy, ale zniszczenie rowów melioracyjnych.
– Przy mojej posesji był poniemiecki rów odprowadzający
wodę z całej mojej działki do
płynącego obok potoku – mówi
A. Orczyk – Jednak kilka lat temu,
gdy gmina zakładała wodociąg,
zniszczono część drenów, a potem sąsiad zasypał rów biegnący
wzdłuż drogi.
– O jego udrożnienie walczę
od tego czasu z gminą. Urzędnicy
mnie lekceważyli, dopiero teraz
moje racje zauważył wojewoda.
Nakazał wójtowi ustalenie, w
jakim stopniu te prace zakłóciły

stosunki wodne na mojej działce.
Mam nadzieję, że po kilku latach,
woda przestanie mi zalewać piwnicę i działkę warzywną – usłyszeliśmy od pani Alfredy.
Wójt poprosił wojewodę o pięć
miesięcy na dokładne obserwacje.
Czy wnikliwie ustali przyczyny, z
których teraz woda z roztopów,
zamiast rowem, płynie całą szerokością niedawno remontowanej
drogi? O tym poinformujemy.

Promocja na zdjęciach
W Mysła kow ica ch po wstaje projekt pod tytułem
„ My s ł a kow ic e ja ko p er ł a
Karkonosz y”. Uczniowie z
m iej s c owego g i m n a z ju m
wykonają zdjęcia lokalnych
zabytków i przyrody. Organizatorem jest Gminny Ośrodek
Kultury w Mysłakowicach.
– Zebraliśmy już grupę osób,
która będzie uczestniczyć w
projekcie. Tego typu inicjatywy mają służyć zarówno promocji gminy jak i młodych
artystów – mówi Grzegorz
Truchanowicz, dyrektor GOK
w Mysłakowicach.

Awantura o stówę

i ewentualne odszkod o wa n i a
wypłaca PZU. Zdając sobie sprawę z
procedury właściciel auta naprawił
szkodę we Wrocławiu na własną rękę,
wydając jednocześnie 100 złotych.
Szkoda jednak była zbyt mała,
ponieważ ubezpieczyciel wypłaca
pieniądze tylko za straty powyżej
400 złotych. Dlatego też jedynym
rozwiązaniem jest zwrot tej kwoty
przez właściciela stacji paliw.
– Nie jest to wielka kwota i nie
robiłbym wokół sprawy zamieszania,
ale zbulwersowało mnie zachowanie
właściciela. Nie dość, że stwierdził, że
wymusiłem na kierowniku napisanie

oświadczenia, to w dodatku dał mi do
zrozumienia, że jeżdżę złym samochodem – mówi rozgoryczony Zbigniew
Pusiarski.
Właściciel potwierdza, że nie chce
wypłacić odszkodowania, bo uważa,
że jest to zwykłe naciąganie. – Podejrzewam, że klapka została uszkodzona dużo wcześniej, zanim samochód
wjechał na myjnię, a od ciśnienia
wody zwyczajnie odleciała. Jeżeli jest
inaczej, to klient powinien przedstawić pismo od rzeczoznawcy, a tego
nie zrobił – mówi Stanisław Tyrała,
właściciel stacji paliwa SOMBIN.

Ania
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Fot. Marek Komorowski

Śnieżny wehikuł czasu

– W ubiegł ym roku podpisaliśmy porozumienie z władzami Karkonoskiego Parku
Narodowego, dzięki któremu
mamy większe pole manewru
w w yłapy waniu tych, którzy
dosiadają czterokołowców lub
motocykli terenowych i łamią
prawo – usłyszeliśmy od podinsp. Zbigniewa Markowskiego,
zastępcy komendanta miejskiego
policji jeleniogórskiej.
Ale te środki nie wystarczą,
aby jeszcze bardziej skutecznie
eliminować zagrożenia, do których przyczyniają się nieodpowiedzialni fani motoryzacji. – W
tym roku będziemy szukać punktów, skąd quadowcy wyruszają

na swoje wyprawy –zapowiada
podinsp. Markowski. – Często
są to różne gospodarstwa agroturystyczne. Policji pomogą w
„nalotach” na potencjalnych
wandali inne sł użby, w t ym
skarbowe.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.
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Pierwsza obwodnica, nazywana wewnętrzną, będzie zaczynała
się przy parkingu niedaleko wodospadu Kamieńczyk w Szklarskiej
Porębie, a kończyła przy postoju
dolnej stacji w yciągu. Dzięki
takiemu rozwiązaniu zmniejszyłaby się liczba samochodów
przejeżdżających przez ulice:
1Maja i Uroczą.
Obecnie władze starają się o to,
żeby plany zostały wpisane do wojewódzkich i krajowych strategii.
Jednak wielkim utrudnieniem jest
to, że część terenów, na których
ma powstać nowa droga, należy
do nadleśnictwa. Urzędnicy miejscy opracowali więc trzy warianty
przebiegu obwodnicy i prowadzą
negocjacje z nadleśnictwem. Będą

się także starać o pozyskanie środków na sfinansowanie inwestycji z
funduszy unijnych. Jeśli wszystko
się powiedzie, mieszkańcy miasta
mogą liczyć na to, że obwodnica
wewnętrzna powstanie.

Bieg z przeszkodami

Więcej przeszkód stoi przed
budową dr ugiej obwodnic y,
która przekraczałaby granice
Szklarskiej Poręby. Zaczynałaby
się w Piechowicach, a kończyła
przy Polanie Jakuszyckiej, gdzie
kierowcy wjeżdżaliby na drogę
krajową nr 3. Wiadomo jednak,
że przez kilka następnych lat nie
ma nawet szansy na rozpoczęcie
prac budowlanych, bo Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad oddział

Siła argumentów
– Cały czas przekonujemy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że obwodnica w naszym mieście jest potrzebna. Proponujemy przebieg obwodnicy drogami,
które zostały wykonane w latach 40. XX wieku. Nowy przebieg drogi prowadzącej z
Piechowic do granicy państwa z pominięciem centrum Szklarskiej Poręby poprawiłby
płynność przejazdu ciężkich pojazdów, co zmniejszyłoby ilości emisji do atmosfery
trujących związków – mówi Arkadiusz Wichniak, burmistrz Szklarskiej Poręby.

we Wrocławiu, która odpowiada
za ten odcinek drogi, nie ma jej
nawet w planie inwestycyjnym
na lata 2008 –2013. Na razie nie
ma na to po prostu pieniędzy.
Realną szansą na ich pozyskanie
jest 2012 rok.
– Złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie studium ekonomiczno–techniczno–środowiskowego.
Jeżeli dostaniemy te pieniądze,
będziemy wstanie sfinansować
opracowanie studium. Wszelkie
prace związane z rozpoczęciem
budowy potrwają kolejne kilka lat,
dlatego też w najbliższym czasie
druga obwodnica w Szklarskiej
Porębie nie powstanie – mówi
Joanna Wąsiel, rzecznik prasowy
GDDiA, oddział we Wrocławiu.
Obecnie planowany jest remont:
tzw. odnowa drogi ze Szklarskiej
Poręby do Jakuszyc.

Tiry nie dają żyć

Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców i turystów są tiry, które
codziennie przejeżdżają przez
centrum miasta, wywołują jednocześnie nadmierny hałas i
przyczyniają się do zniszczeń
budynków stojących przy ulicy.
W ten sposób turystyczne miasto
traci częściowo swój status.
Głównym źródłem utrzymania
mieszkańców Szklarskiej Poręby

Zagadkowa śmierć w otmętach rzeki
W ubiegłym tygodniu w Łomnicy utonęła 50-letnia kobieta.
Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego znalazła się w rzece Łomnica. Czy był to tylko nieszczęśliwy wypadek? Nie
ma odpowiedzi na te wątpliwości, ponieważ Prokuratura
Rejonowa w Jeleniej Górze nie dostała jeszcze wyników
sekcji zwłok.
Kobieta wyszła z rodzinnej uroczystości w niedzielę, 1 marca o
godzinie pierwszej w nocy i szła w
kierunku własnego domu. Przez
dłuższy czas nie dzwoniła do męża,
który został z pozostałymi gośćmi.
Przedłużające się milczenie żony
wzbudziło jego podejrzenia. Kobieta nie odbierała telefonu. Szybko
powiadomił rodzinę i przyjaciół.
Zaginionej szukano do 6 rano, niestety bezskutecznie. O zaginięciu
kobiety poinformowano policję.

– W akcji poszukiwawczej wzięło
udział 20 policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i straży
leśnej – wyjaśnia oficer prasowy
jeleniogórskiej policji, nadkom.
Edyta Bagrowska – przeszukiwano
lasy, pola i brzegi przepływającej
przez Łomnicę rzeki Łomnica. I
tam właśnie, w rzece, po kilku
godzinach znaleziono kobietę.
Całą sprawą są zbulwersowani mieszkańcy Łomnicy, jak i
sąsiadujących z nią pozostałych

miejscowości. Wielu z nich nie
wierzy, że kobieta po prostu wpadła
do rzeki.
– Przypuszczam, że zmarła
została napadnięta, albo potrącił
ją samochód i uciekł z miejsca zdarzenia, bo w końcu jakoś musiała
się znaleźć w rzece – mówi jedna z
mieszkanek Mysłakowic.
Która z podawanych wersji jest
prawdziwa?Na razie wiadomo tylko tyle, że zgon nastąpił w wyniku
utonięcia. – Na wynik sekcji zwłok
jeszcze musimy poczekać – mówi
Helena Bonda, zastępca prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze.

Ania

Gospodynie urządzą przyjęcie

Męka bez obwodnicy
Fot. ANIA

Przez centrum Szklarskiej Poręby codziennie przejeżdżają tysiące samochodów osobowych oraz tirów jadących
do Czech i w głąb Polski. Włodarze kurortu chcieliby
więc wybudować dwie obwodnice. Jest to jednak na tyle
skomplikowane, że na powstanie dróg poczekamy jeszcze
co najmniej kilka lat.

Życie z tirami to gehenna dla mieszkańców i turystów
w mieście pod Szrenicą
jest turystyka i powstanie obwodnicy jest jednym z warunków
funkcjonowania turystycznego
biznesu. Wszyscy, którzy jadą
w kierunku Czech wiedzą, że
przejazd przez krajową trójkę
chwilami zamienia się w prawdziwy koszmar.

Radni
(nie) zapracowani

W ubiegłym roku radni w
Kowarach byli inicjatorami przyjęcia 17 uchwał w różnych sprawach. Tymczasem z inicjatywy
burmistrza na sesje trafiły aż
64 projekty uchwał. Burmistrz
wykazał się więc wyjątkową
płodnością. Gdy podczas spotkania z mieszkańcami, przedstawił
publicznie te dane, jeden z rajców
z wielką pretensją szeptał w ucho
burmistrza, po co upublicznia
takie dane. Czy ludzie muszą
wiedzieć jak ciężko pracują ich
reprezentanci?

MAR
Śmierć w ogniu

Tragiczny bilans pożaru w
Giebułtowie koło Mirska. W płomieniach zginął mężczyzna. Do
zdarzenia doszło w nocy z piątku
na sobotę. Do pożaru budynku
mieszkalnego wyjechały dwie
jednostki strażaków, ochotników
z Mirska, strażacy z Lwówka Śląskiego z oficerem operacyjnym i
strażacy z Gryfowa.
Na miejscu okazało się, że cztery osoby same zdołały się uratować. Jednak po kilkugodzinnej
akcji w budynku mieszkalnym
odnaleziono częściowo spalone
zwłoki mężczyzny. Prawdopodobna przyczyna pożaru to
zaprószenie ognia od piecyka
węglowego. Dokładniejsze przyczyny tragedii ustalają policjanci
z Lwówka Śląskiego. To już piąta
ofiara tragicznych pożarów w
powiecie lwóweckim w ciągu
kilku miesięcy.

Ukradł złom
u kamieniarza

realizacji wielu gminnych projektów, na przykład związanych z
Tyrolczykami. Obecnie przygotowują się do uroczystego otwarcia
nowego domu Koła Gospodyń
Wiejskich. Krzesła i stoły otrzymały
od Rady Sołeckiej. Podczas parapetówki na pewno zaśpiewa zespół

Gościniec. – Nie będziemy miały
już problemów z przygotowaniem
potraw i wszelkich innych prac, bo
przy Godebskiego jest wystarczająco dużo pomieszczeń – mówi Lidia
Murawiak, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich.

Ania

Tymczasem oddychają rozrzedzonymi spalinami. Obwodnica
buduje się od 30 lat i ciągle słyszę
tylko obietnice. Nie było jej nie
ma i będzie – z goryczą twierdzą
mieszkańcy.

Anna Pisulska

Atrakcja w szczękach wieloryba

(MK)

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach ma już swój lokal przy
ulicy Godebskiego. O jego remont
członkinie koła zadbały same, teraz
jeszcze aktywniej będą działać na
terenie gminy. Członkinie KGW
to w większości osoby starsze, ale
bardzo aktywne. Uczestniczyły w

– Osoby mieszkające w centrum
Szklarskiej Poręby nie mogą nawet otworzyć okna, bo cały czas
na zewnątrz jadą tiry i tysiące
samochodów osobowych. Właściwie to nasze miasto nie oferuje
turystom świeżego powietrza,
po które podobno przyjeżdżają.

22-letni jeleniogórzanin włamał się do jednego z zakładów
kamieniarskich, skąd ukradł
elementy metalowe o wartości
1500 złotych i sprzedał je na
złom. Właściciel odnalazł tam
łup i o przestępstwie zawiadomił
policję. Za kradzież z włamaniem
grozi nawet do 10 lat więzienia.

(tejo)

Zabytek, wpisany w historię naszego regionu, który
w latach swej świetności ozdabiał park wokół pałacu
królewskiego w Mysłakowicach, po wielu latach zostanie odnowiony i znów będzie cieszyć oko mieszkańców
i turystów.
Chodzi o szczęki
wielor yba grenlandzkiego, które
k upi ł k ról pr usk i
Wilhelm IV, za kwotę
45 talarów od wrocławianki Hermann.
Mają one 6 metrów
d ł ugości i t worz ył y
bramę nad brzegiem
dużego staw u w Mysłakowicach. Niestety
w latach 80. miejscowa
m łod z ież w y rz uc i ła
gigantyczne kości do
parkowego stawu.
Udało się je wydostać przy oczyszczaniu zbiorni ka , a le
uległy już znacznej
degradacji. Zajął się
nimi nież yjąc y już, ksiądz
Tadeusz Grabiak i znalazł dla
nich miejsce na plebani. W
ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury zdobył pieniądze
na ich odnowienie. Prawa

żuchwa zachowała
się cała, lewa jest
zniszczona.
– Kości mają ogromną wartość historyczną,
podziwiało je wiele znakomitych rodów, które
przyjeżdżały do Mysłakowic. W końcu są w naszej
gminie od XIX wieku
– mówi Grzegorz Truchanowicz, dyrektor
GOK w Mysłakowicach.
Pięć tysięcy złotych na renowację
tego cennego zabytku pochodzi z Urzędu
Marszałkowskiego. Projekt
złożono pod koniec ubiegłego
roku. Po odnowieniu wielorybie szczęki trafią do GOK-u, ale
ostatecznie staną w parku.

Ania

Chmielowa fałszywka
W sprzedaży pojawiła się łudząco podobna marka do piwa
z Lwówka Śląskiego: Stare
Dzieje Książęce. Nie produkuje go Browar Ciechan. Napitek
na rynek w ypuszcza firma,
której siedziba znajduje się
w Lwówku Śląskim przy ul.
Partyzantów. – Dzierżawca
w ynajmuje od nas lokal od
n ied ł ug iego cza su, fa kt w
lokalu zarejestrowana jest siedziba jakiejś firmy, czasami
pojawia się jakiś mężczyzna
ale na co dzień nie ma go w
Lwówku Śl. Jako GS nie mamy
nic wspólnego z produkcją
piwa o nazwie Stare Dzieje
Książęce – usł yszeliśmy od
prezesa GS.

Uda liśmy się na miejsce
,,siedziby” firmy, czyli pod adres, który widnieje na etykietach piwa z Lwówka Śląskiego.
Lokal wygląda na opuszczony.
Podobno piwo dostarcza jedna
z jeleniogórskich hurtowni.
Jak się dowiedzieliśmy się,
główna siedziba firmy, która
dzierżawi lokal, znajduje się
w Olszynie Lubańskiej, a w
Lwówku jest jeden z oddziałów. Jeszcze nie wiadomo,
jak na to zareaguje Browar
Ciechan, który ma niebawem
wznowić produkcję chmielowego trunku w Lwówku.

(MK)
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Na poważnie wzięli sobie do serca to hasło uczniowie
szkoły podstawowej w Piechowicach. Na przerwach nie
ma tam ogłuszającego wrzasku, który decybelami atakuje
bębenki słuchowe coraz bardziej ogłuszonych harmidrem
dzieci. Akcja profilaktyczna pod tytułem „Hałas śpi i
o ciszy sobie śni” ma propagować spokój i ciszę wśród
uczniów.
Wchodząc do szkoły w Piechowicach od razu dostrzegamy liczne
plakaty nawołujące do ciszy. Uczniowie w czasie przerwy zachowują się
głośno, ale nie jest to taki sam hałas,
jaki towarzyszy dzieciom z innych
placówek oświaty.
– Parę lat temu pojawił się u nas
pomysł, żeby zlikwidować dzwonki.
Okazało się, że jest to trafione przedsięwzięcie i przez pewien okres w
szkole faktycznie było ciszej. Ostatnio zauważyliśmy jednak, że hałas
się wzmógł, dlatego postanowiliśmy
mu przeciwdziałać – mówi Beata
Szyłejko, nauczycielka przyrody i
inicjatorka całego przedsięwzięcia.
Środki finansowe na realizację
działań profilaktycznych pochodzą
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i
Przemocy w Piechowicach.
W ramach akcji „Hałas śpi i o
ciszy sobie śni” od października
2008 roku nauczyciele i uczniowie
uczestniczyli w wielu zajęciach m.
in. konkursach: plastycznym na plakaty ostrzegających przed hałasem
oraz literackim pod tytułem „Cisza
służy człowiekowi, a hałas niszczy
ciszę”. Samorząd uczniowski uruchomił także skrzynkę pomysłów

na zachowanie ciszy w szkole, a
pedagog przeprowadził warsztaty
w starszych klasach na temat umiejętności aktywnego słuchania oraz
komunikacji niewerbalnej.
To właśnie wtedy wprowadzono
także czwartkowe przerwy z muzyką poważną. To właśnie ona łagodzi
obyczaje, a popularyzacja utworów
Bacha i Mozarta uwrażliwia dzieci,
które przekonują się, że „urok muzyki szybko pryska, jeśli hałasu jest
nazbyt bliska”.
W piechowickiej szkole faktycznie nie jest bardzo głośno, ale nauczyciele uważają, że nie osiągnęli
jeszcze ideału. Dlatego też działania
propagujące ciszę prowadzone
są cały czasy. Szkolne koło Ligi
Ochrony Przyrody pochwaliło się
już wcześniej przygotowanym
mini-happeningiem pod tytułem
„Ratuj ciszę – hałas niechaj śpi” .
Na ścianach rozwieszono plakaty,
znaki i piktogramy, a koło teatralne
przygotowało nawet inscenizację
mówiącą o propagowaniu ciszy i
spokoju. Największą radość mieli
oczywiście laureaci organizowanych wcześniej konkursów.
Na tych działaniach jednak nie
poprzestano. Obecnie dzieci wymy-

Feeria kobiecości
W minioną sobotę Empik zaprosił kobiety niezwykłe,
które podzieliły się z gośćmi swoimi przeżyciami i
osiągnięciami. Impreza przyciągnęła sporo widzów, w
tym także panów.
Głównym tematem spotkania było motto: „Jak Cię widzą – tak Cię piszą...” Panie
– z Justyną Glińską na czele
– analizowały tajniki doboru
stylu stroju do sylwetki i charakteru wykonywanej pracy,
cz y miejsca zamieszkania.
Były warsztaty kosmetyczne, a
także próba wyjaśnienia mowy
ciała, czyli języka gestów, który
nie zawsze jest tożsamy dla
wszystkich kultur.
Zebranych zaintrygowała
opowieść pani A nny, która
przemierzyła różnymi środkami lokomocji (w tym także na
piechotę) dystans od Ukrainy

aż po Kurdystan. W barwnej
gawędzie prelegentka przedstawiła swoje przygody, często
niebezpieczne, choć wesołych
też nie zabrakło. Całość ilustrowała fotografiami nieznanych
zakątków Europy i Azji, o których większość z nas nie ma
bladego pojęcia.
Impreza wpisuje się w kalendarz XVII edycji Festiwalu dla
Kobiet PROGRESSteron, który
już za tydzień będzie miał swoją odsłonę w Jeleniogórskim
Centrum Kultury.

(tejo)

Fot. Ania

WYDARZENIA

Hałas – twój wróg!

Uczniowie z Piechowic wolą ciszę niż niszczące słuch i stresujące decybele.
ślają nowe piktogramy i wymieniają
się pomysłami dotyczącymi przeciwdziałania hałasowi. Zmierzą się
także w konkursie na najcichszego
ucznia i klasę. W tym celu szkoła
zamierza nabyć decybelomierz.
Uczniowie zainteresowani sprawą

przyznają, że akcja kosztowała ich
wiele pracy, ale cieszą się, że w niej
uczestniczyli i uważają, że to bardzo
dobra inicjatywa.

Anna Pisulska

Decybele rodzą agresję
– Hałas jest czynnikiem stresogennym, znacznie wpływa na zachowanie dzieci,
może spowodować, że pod jego wpływem stają się agresywne, a wracając do domu
są zwyczajnie zmęczone. Poza tym obniża wydajność pracy, sprawność nauczania,
powoduje napięcia i kłótnie między ludźmi – mówi Beata Szyłejko.

Docenili region w kadrze
Kilkanaście zestawów zdjęć wpłynęło na konkurs fotograficzny dla młodzieży „Nasz region. Co nas smuci a co
cieszy” zorganizowany przez samorząd Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1. Wygrał Maciej Przemyk, który
nadesłał zestaw „Moje miasto”.
Jury w składzie: Grzegorz Lustyk,
wicedyrektor ZSO nr 1, Marcin Oliva
Soto, fotoreporter dziennika Polska
The Times, oraz niżej podpisany,
reprezentujący jednocześnie Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne,
przyznało drugie miejsce licealistce
Agnieszce Kwiatkowskiej za zestaw
o tym samym tytule. Trzecia lokata
przypadła Wojciechowi Bykowskiemu za cykl fotografii „What a wonderful world”. Wyróżnienie zdobył
gimnazjalista Jakub Michnowski z

zestawem „Być albo nie być...?”
Maciej Przemyk pokazał w zestawie „swoją” Jelenią Górę: ulubione
zakątki, a także wydarzenia, którymi w ubiegłym roku żyło miasto.
Kadry Maćka są bardzo udane zarówno pod względem technicznym,
jak i zaciekawiają zawartością.
Agnieszka Kwiatkowska sfotografowała czarno-białą rzeczywistość
pokazując wydarzenia na tle miasta.
Autorka nie boi się także eksperymentów, czego wyrazem są dość

sugestywne kolaże. Z kolei Wojciech
Bykowski zdawał się wpisać ze swoimi pracami w drugą część tematu
konkursu: co mnie smuci.
Jakub Michnowski może się
pochwalić bardzo optymistycznym
zestawem, przekrojem ciekawych

miejsc w Jeleniej Górze i okolicach.
Idealne na pamiątkę, jako szybka
migawka z podróży. Szybka, ale
jednocześnie nie pozbawiona wrażliwości na pokazany świat.

Niecodzienne zajęcia w terenie mieli w miniony poniedziałek uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
oraz cieplickiego Liceum Plastycznego, którym Biuro Wystaw Artystycznych zaproponowało edukacyjną wycieczkę
śladem twórczości Andrzeja Boja Wojtowicza.

sztuki. – Ale poprzez te portrety
starałem się też oddać chwałę
Boga – mówił – i to w nich jest
najważniejsze. A to jeszcze nie
koniec zaangażowania Andrzeja
Boja Wojtowicza w wystrój świątyni na Czarnym. – Właśnie pracuję
nad Drogą Krzyżową – tłumaczy.
– Zastąpi ona te obrazki – niezbyt
wysokich lotów – które obecnie
stanowią Via Crucis. Będą to dzieła
o pokaźnych rozmiarach.
Malarz długo wyjaśniał młodzieży mistyczny aspekt sztuki także
w Staniszowie. Do tamtejszego
kościoła Boj Wojtowicz namalował
również Drogę Krzyżową. Malarz
przekonuje, że technika, w której
wykonano prace, pozwoli im przetrwać nawet pięć stuleci.

Konkurs zorganizował licealista z ZSO nr 1, a także pasjonat fotografii Kamil Łyziak
przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz patronacie medialnym Jelonki.com.

Fot. Konrad Przezdzięk

Mistyczna lekcja

Andrzej Boj Wojtowicz (w tle) opowiada o swoich dziełach
w kościele św. Judy Tadeusza na osiedlu Czarne.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Portrety jego pędzla na wystawie „Spotkanie Człowiek – Człowiek” można w BWA oglądać
jeszcze przez kilka dni. Młodzież
– zachęcona przez Grzegorza
Jędrasiewicza, edukatora BWA
– miała okazję, aby podziwiać
dzieła Mistrza, które są poza galerią: sakralne obrazy w kościele pw.
Tadeusza Judy na osiedlu Czarne w
Jeleniej Górze, oraz Drogę Krzyżową w Staniszowie.
– Widziałem ten kościół jeszcze
w stanie surowym, spędziłem
w nim wiele godzin oglądając
światło i modląc się – opowiadał
młodzieży Andrzej Boj Wojtowicz, który także wybrał się na
wycieczkę. Namalował – jako
dekorację – cykl portretów świętych, błogosławionych oraz tych,
którzy czekają na wyniesienie na
ołtarze. W sumie 68 postaci. Monu-

mentalne dzieło można podziwiać
w prezbiterium świątyni.
Artysta tłumaczył zebranym
symbolikę poszczególnych obrazów oraz ich zestawienie. Tu nic
nie jest dziełem przypadku. Wśród
płócien są wizerunki Jana Pawła
II, ks. kard. Wyszyńskiego, Ojca
Pio, Matki Teresy z Kalkuty. Jest
patron kościoła św. Juda Tadeusz.
– To orędownik w sprawach
beznadziejnych – wyjaśniał Boj
Wojtowicz. Są apostołowie i symboliczna scena Zwiastowania.
Artysta podkreślił, że te obrazy
są do podziwiania jako dzieło

(tejo)

(tejo)

Poznawanie sztuki nie tylko w salach wystawowych, ale i w rzeczywistości to świetny
pomysł Biura Wystaw Artystycznych. Wielu młodych jeleniogórzan zobaczyło pokazywane dzieła po raz pierwszy w życiu. Przy okazji licealiści zwiedzili odbudowywany
Dwór Czarne. Jego kustosz, Jacek Jakubiec, jest bohaterem jednego z portretów
składających się na wystawę „Spotkanie Człowiek – Człowiek”.
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Raz Dwa Trzy w Jelonce

Licealiści zagrają

Jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych miesiąca, zespół, który ma grono
zagorzałych wielbicieli wystąpi 16 marca, w poniedziałek, o godzinie 19.00 w
Klubie Kwadrat Jeleniogórskiego Centrum Kultury

Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze zaprasza w
tym tygodniu na koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
imienia Janiny Garści w Jeleniej
Górze. Odbędzie się on 11 marca, w środę o godzinie 17.00.

Zespół Raz Dwa Trzy tworzą:
Adam Nowak – gitara, śpiew,
Grzegorz Sz wałek – pianino
el. , akordeon Jacek Olejarz
– perkusja Jarek Treliński – gitara elektryczna Mirek Kowalik
– gitara basowa. Grupa po raz
pierwszy zagrała w 1990 roku w
klubie „Zatem” w Zielonej Górze,
w mieście, w którym rozpoczęła swoją działalność. Wiosną
tego samego roku wystąpiła na
Studenckim Festiwalu Piosenki
zdobywając Grand Prix, nagrodę
za teksty, muzykę, aranżacje i
inne. Wyróżniono ją także w
koncercie „Debiuty” na festiwalu
opolskim.

Owocna współpraca

Z e s p ó ł w s p ó ł p r a c o wa ł z
producentem Wojciechem Waglewskim, czego wynikiem są
płyty „Cztery” i „Sufit”. Muzyka
Raz Dwa Trz y z yskała nowe
brzmienie poprzez wprowadzenie elementów bluesa, jazzu, fol-

dla jeleniogórskiej publiczności

ku i rocka. Tak
g r upa z y sk a ł a
now ych fanów,
wykraczając
poza tzw. miłośników piosenki
studenckiej. Na
jej popularność z
pewnością miały
wpływ również
koncerty i programy w T V P,
Polsacie ora z
Canal +.

Premiera w „Norwidzie”
Sztuka „Trzy Siostry” na podstawie dramatu Czechowa, po czterdziestu latach powraca na deski Teatru
imienia Kamila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze.
W tym tygodniu spektakl obejrzymy w piątek i sobotę,
13 i 14 marca o godzinie 19.00. Głównymi bohaterami
jest rodzeństwo żyjące na prowincji, które za wszelką
cenę chce wyjechać do wielkiego miasta.

Oddali cześć
nieżyjącej
artystce

Hitem okazał się koncert
w Studiu im.
Agnieszki Osieckiej w Polskim
Radiu. Na zlecenie „Trójki” zespół w lutym 2002 roku przearanżował kilkanaście piosenek
wielce cenionej w kraju autorki
słów do piosenek i wykonał je w
piątą rocznicę śmierci poetki w
studiu jej imienia. Koncert ten
przeszedł do historii polskiej
muzyki rozrywkowej, nakład
krążka przekroczył ponad sto
tysięcy sztuk – płyta zyskała
status „platynowej” – czytamy
na stronie JCK, organizatora
imprezy.

Podwójna platyna

Zespół nagrał jeszcze jedna
płytę platynową pod tytułem „
Trudno nie wierzyć w nic” oraz
drugą z piosenkami Wojciecha
Młynarskiego, która ma status
podwójnej platyny, ponieważ
ilość sprzedanych egzemplarzy
szacuje się na około 70 tysięcy. W
kwietniu ubiegłego roku podczas
gali rozdania Fryderyków 2008
Raz Dwa Trzy został wyróżniony
w kategorii „Zespół Roku” oraz
otrzymał statuetkę za „Pł ytę

Roku” w kategorii „POP”.
Bilety na koncert RAZ Dwa
Trzy sprzedają się bardzo szybko, dlatego też osoby, które nie
widzia ł y jeszcze zespoł u na
żywo, a chciałyby nadrobić ta
stratę muszą się pospieszyć z ich
kupnem. Z pewnością będzie to
wieczór pełen wrażeń.

Ania

Kino Lot

Grand

Marysieńka

„Kochaj i Tańcz” w reżyserii Bruce Parramora, czyli roztańczoną historię o miłości i przyjaźni. Głównymi bohaterami są:
młoda dziennikarka Hania w rolę której wcieliła się Izabela
Miko oraz tancerz, startujący w konkursie „European Dance
Show” (Mateusz Damięcki). Poznają się podczas konkursu. Ona
jest niezwykle poukładaną osobą, planującą wszystko na rok z
góry. Bezpieczeństwo daje jej oddany narzeczony i kochająca
matka. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy poznaje
Wojtka, lekkoducha, marzącego o karierze tancerza. Do tego
wszystkiego dochodzi jeszcze historia ojca, który kilkanaście lat
temu porzucił swoją żonę i córkę, a teraz próbuje odbudować
relacje między nimi. Tą niesamowitą opowieść poznamy, jeżeli
wybierzemy się do kina o godzinie 15.30, 18.00 oraz 20.30.

„Różowa Pantera 2” w reżyserii Haralda
Zwarta. Główny bohater Martin i jednocześnie
inspektor Closeau współdziała z detektywami z
innych krajów europejskich. Wszyscy to banda
nieudaczników na miarę samego Closeau. Natomiast muszą zatrzymać falę zbrodni do jakich
dochodzi na całym kontynencie i dopaść złodziei
cennych zabytków. Ta, pół żartem pół serio, opowieść to doskonały pomysł na wieczór dla osób,
które lubią się pośmiać i spędzić czas w miłym
towarzystwie, oczywiście, jeśli są w stanie takie
sobie zapewnić. Wtedy na film można się wybrać
do 12 marca o godzinie 16.00, 18.00 i 20.00.

„Popiełuszko. Wolność jest w
nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. Film opowiada o życiu i
pracy księdza Jerzego Popiełuszki,
wielkiego kapelana „Solidarności”.
Film opowiada historie z dzieciństwa głównego bohatera, młodości,
jak i okresu po jego śmierci. To
także opowieść o dawnej Polsce, fenomenie „Solidarności”, otwartości
Kościoła oraz o ludzkiej odwadze.
Seanse do czwartku, 12 marca o
godzinie 16.00 i 19.00.

Tylko do końca
tygodnia

Osoby, które nie widziały
jeszcze wystawy fotografii
Aleksandry Maliszewskiej w
Miejskim Domu Kultury „Muflon” muszą się pospieszyć, bo
ekspozycja wystawiona będzie
do końca tygodnia. Młoda artystka, uczennica II Liceum
Ogólnokształcącego im. Kamila
Cypriana Norwida jest laureatką w konkursie „Fotografia
miesiąca”.

Natura w obrazie

Osiedlowy Dom Kultury w
Jeleniej Górze zaprasza na wernisaż wystawy pod tytułem
„Piękno natury w malarstwie”,
której autorami są studenci
Pracowni Plastycznej Karkonoskiego Uniwersytetu. Otwarcie
nastąpi dzisiaj, 9 marca o godzinie 17.00 w Galerii „Hall” przy
ulicy K. Trzcińskiego 12.

Dla koneserów

Wystawa exlibrisów znanych
pisarzy, poetów i filozofów autorstwa dr Krzysztofa Kmiecia
to propozycja „Domu Gerharta
Hauptmana” w Jeleniej Górze.
Osoby, które chcą ją zobaczyć
powinny wybrać się do muzeum
13 marca w piątek o godzinie
17.00

Koncert to propozycja dla
osób, które lubią świeży powiew
również w muzyce. Wysłuchamy go w sali imienia L. Różyckiego. To doskonały sposób na
spędzenie miłego popołudnia
przy kojącej zmysły muzyce.

Kolejne propozycje Teatru
im. K. Cypriana Norwida to:
„We are camera” w reżyserii Krzysztofa Minkowskiego. Opowieść o niemieckim
małżeństwie z dwójką dzieci.
Cała rodzina leci na wakacje
do Finlandii, które mają być
swego rodzaju ucieczką od codzienności. Ernst, ojciec i mąż
jest biologiem, pracującym dla
NATO, ale również wschodnim
agentem, zdradzającym kraj i
rodzinę. Sztuka wystawiana
będzie w niedzielę 15 marca o
godzinie 19.00.
Zdrojow y Teatr Animacji
zaprasza na spektakle:
„Ach ta Mysia” w reżyserii i
choreografii Czesława Sieńko.
To fantastyczna opowieść o
prz y ja źni, która ucz y naj młodszych jeleniogórzan, że
dzięki niej nawet we wrogich
środowiskach może dojść do
porozumienia. Podczas spektaklu dzieci poznają gospodynię
domową, Marynę, gburowatego i leniwego kota Kiciusia,
oraz myszkę Mysię, wszyscy
mieszkają w jednym domu.
Początkowo w ich mieszkaniu

Nowości ze świata muzyki
KUMKA OLIK – “Jedynka”

wydawnictwo: Universal Music Polska
Ostatnimi czasy stał się bardzo
popularnym zespołem a to za sprawą
pierwszego wielkiego przeboju „Zaspane poniedziałki”, który krąży po
radiowych antenach. Okrzyknięto ich
także nadzieją polskiej muzyki gitarowej. Zespół istnieje już od ponad dwóch
lat. Pochodzi z Mogilna, gdzie czwórka
młodych muzyków: (Mateusz Holak
(teksty,gitara/śpiew), Kuba Holak
(bas),Mateusz Błaszak(gitara, inst..
kl.) i Sławek Szczeblewski (perkusja)
zasłynęła z brawurowego wykonania
„Białej flagi” Republiki podczas koncer-

tu Debiuty na festiwalu w Opolu. Tytuł
albumu „Jedynka” został zaczerpnięty
od jedynej wydanej płyty zespołu Malarze i Żołnierze, którego liderem był
ojciec braci Holak. Na krążku poza
singlowym „Zaspane poniedziałki”
znalazło się jeszcze 9 innych interesujących kompozycji z tekstami Mateusza
Holaka m.in. „W rytmie Joy Division”,
”Grzeczne dziewczynki”, „Muszę biec”,
„Koduję”, „Miasto was nie lubi”, „Bardziej postaraj się”, „Być na nie”, „Się nie
dowiesz” czy „Korkociagnik II, Jakby”.
Niektóre z nich już wcześniej zostały

KRUK – „Before He’ll Kill You” Kupczykiem , występując na Winter
Metal Fest a także dając niezapowydawnictwo: Kruk Art
Jedna z najbardziej wyczekiwanych
hard rockowych płyt tego roku w
końcu ujrzała światło dzienne i już
zbiera znakomite recenzje. Grupa
powstała w czerwcu 2001 roku z inicjatywy gitarzysty Piotra Brzychcego
i klawiszowa Krzysztofa Walczyka,
którzy zafascynowani byłi obaj muzyką Glenna Hughesa – słynnego
wokalisty i basisty . Po dokooptowaniu
kilku innych muzyków zaczęli tworzyć
muzykę opartą na dobrych wzorcach
. Szybko zostali dostrzeżeni na rynku
nagrywając wspólnie z Grzegorzem

mniany koncert przed legendarną
grupa UFO, który został przyjęty z
wielkim entuzjazmem zarówno przez
publiczność jak i media relacjonujące
to niebywałe wydarzenie. Ten sukces
powtórzyli ponownie występując w
2008 roku podczas warszawskiego
koncertu przed legendą irlandzkiego
hard rocka, Thin Lizzy. Zawartość
najnowszej płyty nagranej w składzie:
Tomasz Wiśniewski(śpiew), Piotr
Brzydcy(gitara), Krzysztof Walczyk
(org. Hammonda), Piotr Wierzba
(bas) i Dariusz Nawara (perkusja)- to

dostrzeżone jak choćby „Koduję” który
znalazł się na płycie „Mini Max Jarocin
PL”. Album został wyprodukowany
przez Tomka Bonarowskiego i brzmi
nad wyraz interesująco. Ich muzyka
została doceniona przez branżowe media czego najlepszym przykładem jest
udział młodej grupy w koncercie jako
suport brytyjskiej formacji The Subways obok której Kumka Olik wystąpi
z początkiem kwietnia 2009 na dwóch
koncertach w Polsce (warszawska
Proxima i poznański Eskulap). Młodzi
muzycy pokazują, iż można stworzyć
na polskiej scenie niezależnej coś, czego
do tej pory brakowało. Po prostu trzeba
mieć talent i niebywałą pokorę a takie
doskonała propozycja dla wszystkich
tych, którzy cenią sobie zarówno
dokonania takich mistrzów jak Deep
Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath
czy Dio. W ich muzyce można dostrzec
także nowoczesne brzmienia spod
znaku Dream Theater, Masterplan
czy Evanescence. Na całość krążka
składają się porywające, soczyste
solówki gitarowe, fantazyjne partie
organów Hammonda, mocny i wyrazisty wokal Tomasza Wiśniewskiego
oraz zapadające w pamięć melodie w
postaci utworów: „Lady Chameleon”,
który otwiera płytę czy też „Be A
Dream”, „The Guillotine”, „Reality

panuje wroga i niemiła atmosfera, bo zarówno kot jak i pani
domu starają się dopaść mysz,
ale ta okazuje się sprytniejsza
i inteligentniejsza, a jej szczere
uczucia doprowadzają do zaprzyjaźnienia się wszystkich
lokatorów. Sztuka wystawiana będzie 10 i 12 marca, we
wtorek i czwartek, o godzinie
10.00.
„Porwanie kaczątek”, spektakl przeznaczony specjalnie
dla najm łodsz ych widzów.
G ł ów ny m b oh a t ere m j e s t
jamnik Jacek, który odkrywa sprawców przestępstwa.
A kcja dzieje się na jednym
z miejskich osiedli. Dobrze
opra cowa na scenog ra f ia i
muzyka sprawia, że spektakl
jest bardzo popularny wśród
najmłodszych jeleniogórzan.
Rodzice mogą zabrać swoje pociechy na tę sztukę 13 marca,
piątek o godzinie 10.00 oraz 15
marca o godzinie 16.00.

Gratka dla miłośników
fotografii

Andrzej Patlewicz
walory posiada moim zdaniem ten fantastyczny zespół przed którym wielka
przyszłość sceny niezależnej.

Wystawa fotograficzna Waldemara Śliwczyńskiego pod tytułem „Cisza” to jedna z głównych
propozycji Galerii „Korytarz”
JCK na nadchodzący tydzień.
Wernisaż odbędzie się w piątek,
13 marca o godzinie 15.30. Autor
ekspozycji ukończył filozofię i
kulturoznawstwo, jest członkiem ZPAF, właścicielem wydawnictwa KROPKA i wydawcą
„Wiadomości Wrzesińskich” oraz
„Kwartalnika Fotografia”

Powitanie z Afryką

(It’s A Foolish Cry)”, „The Escape”,
„Dream Just A Dream”, „Paranormal
Power Lasts”, „Out of The Body” czy
tytułowym „Before He’ll Kill You”,
który zamyka to wydawnictwo. Płytę
promują dwa utwory „Lady Chameleon” oraz poruszająca ballada „Reality
(It’s A Foolish Cry)”.

Miłośnicy przyrody oraz najcieplejszego kontynentu mogą
wybrać się na prelekcję ilustrowaną przeźroczami Grzegorza
Wójcika w Muzeum Przyrodniczym zaplanowaną na 12 marca,
w czwartek o godzinie 19.00.

Podróż do zielonej
krainy

Jeleniogórski Empik zaprasza
w tym tygodniu na spotkanie
dyskusyjne o kulturze irlandzkiej.
Osoby zainteresowane obyczajami, sztuką, życiem codziennym
„Zielonej Wyspy” wybiorą się
we wtorek, 10 marca o godzinie
17.00. Dyskusję poprowadzi
Jordan Plis.
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„Kocham to, co robię”

Sto lat Bugatti

Tom Jones sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym
świecie. Od początku kariery jego niezawodnym znakiem
rozpoznawczym jest wyjątkowy głos. 68-letni walijski
wokalista wydał właśnie kolejny album „24 Hours”.
Posiada Pan zaszczytny
tytuł „Sir”. Co oznacza to
dla Pana?
Tom Jones: Kiedy dorastałem
w Walii, nie spodziewałem się,
że zostanę k iedyś Rycerzem
Imperium Brytyjskiego, bo w
tamt ych cza sach art ystów z
branży rozrywkowej nie honorowano w taki sposób. Ten stan
rzeczy zmienili Beatlesi. Zostali
odznaczeni Orderem Imperium
Brytyjskiego. I właśnie od tego
się to za czę ło, piosen k a rz y
zaczął spotykać ten zaszczyt.
Cieszę się, że zostałem uznany
za dobrego ambasadora Wielkiej Brytanii, który podróżuje
po całym świecie i uszczęśliwia
ludzi swoją muzyką.
Tytuł pańskiego najnowszego albumu to „24 godziny”. Jak wygląda pański zwyczajny czy też niezwyczajny
dzień, 24 godziny z życia
Toma Jonesa?
Tom Jones: Właśnie dlatego
zatytułowaliśmy tę pł ytę „24
godziny”. 24 godziny to coś ciągłego. Po jednym cyklu następuje kolejny i, miejmy nadzieję,
kolejny. Taka była więc geneza
tego tytułu. Jeśli chodzi o 24
godziny mojego życia, to jest to
bardzo zmienna rzecz.
Na najnowszej płycie śpiewa Pan o życiu, marzeniach i
nadziei. Czy to wyznaczniki
pańskiej muzycznej drogi?
Tom Jones: Tak, „Give a Little
Love” - daj trochę miłości. Istnieją różne rzeczy, ale miłość
zwyciężą wszystko. Jeśli wkładasz miłość w to, co robisz,

jest to widoczne. A zatem - daj
trochę miłości; jeśli nie możesz
dać z siebie nic innego, daj z
siebie przynajmniej to.
Naw i ązu j ą c d o u t wo r u
„Seasons”: jaki jest pański
sposób na to, by zawsze mieć
w swoim sercu lato, by nie
zamrozić swego serca?
Tom Jones: Przede wszystkim
trzeba czerpać radość z tego, co
się robi i kochać swoje zajęcie.
W przeciwnym w ypadku jest
ciężko. Niektórzy artyści nagrywają płytę, a potem narzekają:
Och, muszę zająć się promocją
płyty! A ja kocham to robić. To
część mojego życia, szczególnie
występy na scenie. Stanąć na
scenie i śpiewać na żywo - to
wielka rzecz.
Jest Pan bardzo otwarty na
współpracę z młodszymi artystami, młodszymi ludźmi.
Produkcją albumu „24 h”
zajęli się specjaliści z dziedziny drum & base - Future
Cut, zaś jeden z utworów,
„Sugar Daddy”, wyszedł spod
pióra Bono i Edge’a z U2.
Czego młodsi muzycy mogą
nauczyć się od Pana i co daje
Panu współpraca z nimi?
Tom Jones: Tym, co Future
Cut wnieśli do tej płyty, było
brzmienie. Mieli wizję i muzyczne ścieżki, które dla mnie skomponowali. Zaprezentowali mi je
i powiedzieli, że mają pomysł na
tę płytę, delikatnie utrzymaną
w stylu retro - aranżacja niektórych piosenek nawiązuje do
mojej twórczości z lat 60., ale z
nowym brzmieniem. Brzmienie

jest nowoczesne. To właśnie
chcieli uchw ycić. Skomponowali też ścieżki muzyczne, ale
nie mieliśmy żadnych piosenek.
Zacząłem wtedy współpracę z
autorami tekstów i stworzyliśmy je wspólnie.
Gdybyśmy potraktowali
pańską muzyczną drogę
jako książkę - jaki byłby jej
najważniejszy rozdział?
Tom Jones: Rozdział pierwszy,
kiedy nagrałem pierwszą płytę,
która okazała się przebojem
- bo to zmienia twoje życie, naprawdę otwiera drzwi. To było
jak początek pisania tej książki.
To otworzenie pierwszej strony.
A le n ie dotarłem jeszcze do
końca - jestem wciąż w trakcie
jej pisa n ia ; jestem wcią ż w
środku książki. Dla mnie ciągle
jest lato.

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

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 13.03.2009.
Kupon można wysłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Tygodnik Jelonka ul. Skłodowskiej Curie 13/2; 58-500 Jelenia Góra.
Do wygrania zaproszenia o wartości 50 zł na obiad lub kolację w restauracji
– pizzerii Da Cordo mieszczącą się przy ulicy Moniuszki 5a w Jeleniej Górze.”

Śpiewa Pan na swojej płycie, że czas ucieka, że wszyscy powinniśmy znaleźć sposób na to, by nie przemijać.
Proszę zdradzić ten sekret,
dzięki któremu, jest Pan zawsze tak energetyczny.
Tom Jones: To miłość do tego,
co robię. Jeśli robisz coś, co
naprawdę kochasz robić, właściwie nie jest to praca. Nie
jest to trudne. Jedyna rzecz, o
którą musisz zadbać, to bycie
w dobrym zdrowiu. Musisz zapewnić sobie wypoczynek i nie
przepracowywać się. Konieczne jest patrzenie na wszystko
z wła ściwej perspekt y w y. A
wtedy, jeśli naprawdę kochasz
s woją pra c ę - to wspa n ia łe
uczucie, pragniesz, by trwało
bez końca.
Dziękuję za rozmowę.

W tym roku przypada setna
rocznica istnienia marki założonej w 1909 roku przez 28letniego wtedy Ettore Bugatti.
Warto pamiętać, że stuletnia
historia Bugatti obejmuje także
lata, w których firma nie była
w ogóle obecna na motoryzacyjnej mapie świata, od czasu
do czasu trafiając w inne ręce.
Obecnym właścicielem marki
jest koncern Volkswagena, który w 1998 roku wykupił prawa
do produkcji samochodów pod
nazwą Bugatti i tym samym
wskrzesił słynną firmę zahibernowaną od 5 lat. Niemal natychmiast zarząd firmy podjął
decyzję o stworzeniu najszybszego samochodu świata. I tak
w 2005 roku pojawił się Bugatti
Veyron, którego 8 -litrowe,
16-cylindrowe (W16) „serce”,
dzięki dotlenianiu przez ze-

staw czterech turbosprężarek,
generuje moc 1001 KM oraz
moment obrotowy o wartości
1250 Nm. To w ystarcza, by
pierwsza „setka” pojawiła się
na liczniku po 2,5 sekundy, a
wskazówka prędkościomierza
zatrz y ma ła się dopiero na
wartości 407 km/h.
Według nieoficjalnych informacji, z okazji 100-lecia marki
Bugatti koncern Volkswagena
zamierza zaprezentować na
zbliżającym się Międzynarodowym Salonie Samochodow ym w Genewie specjalną,
jubileuszową wersję Veyrona
o nazwie Centenaire, co w języku francuskim znaczy ‘setna
rocznica’.
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W górach malarz maluje pejzaż.
Podchodzi baca, patrzy, jak artysta
wiernie kopiuje widok i mówi:
- Cholera, ile to się cłek musi namęcyć, jak ni mo aparatu!
***
Przychodzi kobieta do apteki:
- Czy jest jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.
***
Facet kupił nowy duży telewizor,
przyniósł do domu, żona patrzy na
karton i pyta:
- Kochanie, co oznacza ten kieliszek na opakowaniu?
- To znaczy, że zakup tr zeba
opić.
***
Laryngolog pyta pacjenta:
- Czy ma pan jakieś kłopoty z
nosem albo z uszami?
- Bardzo często, panie doktorze!
- A kiedy?
- Gdy wkładam albo zdejmuję
golf...
***

U lekarza:
- Pali pan?
- Nie!
- Pije pan?
- Też nie!!!
- Co się pan tak cieszy? I tak coś
znajdę...
***
Klientka w sklepie mięsnym przygląda się kurczakom. Wybiera,
przekłada, miesza, lecz nie znajduje dostatecznie dużego.
- Jutro będą większe? - pyta ekspedientkę.
- Nie, nie będą. Są martwe.
***
Mąż wchodzi na wagę łazienkową i z całej siły wciąga brzuch.
Żona patrzy na to z politowaniem
i pyta:
- Myślisz, że ci to pomoże?
- Oczywiście, że pomoże. Tylko
w ten sposób mogę zobaczyć,
ile ważę.

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź.
To złamie choinkę, to kopnie w
drzewo, to pogoni wilka. Zdesperowany wykrzykuje:
- Po jaką cholerę piłem tę kawę
we wrześniu!
***
Koniec roku szkolnego. Synek
wraca do domu.
- Tato, ty to masz szczęście do
pieniędzy!
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.
***
Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła.
- Babciu, a jakim trzeba być, aby
pójść do kina?
***
Dziennikarz z Europy pyta Eskimosa:
- Czy można u was pracować gdy
temperatura spada poniżej 40
stopni Celsjusza?
- Można ale wtedy do pracy używamy kobiet...
***
W zimowy wieczór gajowy złapał
w lesie złodzieja który kradł ścięte
drzewo.
- Co kradniemy drzewo?
- Panie gajowy ja tylko zbieram
paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu że
króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść to
napalę nim w piecu...
***
Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w
przeręblu ryby a po chwili słyszy
wołanie:
- Ratunku! Lód pękł! Topię się!
Harcerz sam do siebie:
- Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam.

***
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu powiedz
jej żeby przyszła jutro! A najlepiej
niech wcześniej zadzwoni to umówisz ją na konkretną godzinę.
***
- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek którego stać na luksus
połamania nóg w bardzo znanej
miejscowości górskiej przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.
***
Zimowe popołudnie. Piękna dama
wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organizacji Greenpeace.
- Jak pani nie wstyd nosić futro
zdarte z żywych norek?
- To nie norki to poliestry.
- A czy pani wie ile poliestrów
musiało oddać życie żeby pani
miała futro?
***
Co to jest dziewica?
- „Satyra na leniwych chłopów”.
***
Jak zakończy się ostatni odcinek
powieści radiowej „W Jezioranach”?
- Popatrz, Maryś, na niebo. Jaki
wielki grzyb...
***
Jak się nazywa najnowszy gaz
szlachetny?
- Dwupierdzian kapustny.
***
Co można ściągnąć z nagiej sekretarki?
- Nagiego dyrektora.
***
Dlaczego nauczycielka jest najlepszą kochanką na świecie?
- Ponieważ na początku stawia
pałę, a potem pieprzy przez 45
minut.
***
Wiecie dlaczego B.G. nazwał
swoją firmę Microsoft?

- To wie tylko jego żona.
***
Co to jest: tańczy, śpiewa, recytuje,
daje d... i gotuje?
- Kolo Gospodyń Wiejskich.
***
Jaka choroba jest najbardziej
niebezpieczna?
- Miłość, bo od razu kładzie do
łóżka...
***
Co to jest medycyna?
- Jest to nauka, która pomaga
choremu znaleźć się na tamtym
świecie...
***
Dlaczego kogut pieje przez całe
życie?
- Bo ma wiele żon i ani jednej
teściowej.
***
Dlaczego studenci w Warszawie
podkopali się pod sejm?
- Tez chcieli mieć piwnicę pod
baranami.
***
Po czym poznać pana młodego na
weselu w Wołominie?
Ma najładniejszy dres.
***
- Jak powstała Francja?
- Gdy Rzymianie wypływali, żeby
podbić Anglię, zostawili chorych i
wariatów.
***
Jak mowia Wlosi na Benedykta
XVI?
Papa Ratzi
***
Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, chciałam...
- Proszę się rozebrać.
Gdy kobieta się rozebrała, lekarz
pyta:
- No i co pani dolega?
- Nic, ja chciałam tylko zapytać,
czy pan doktor nie potrzebuje
ziemniaczków na zimę...

HOROSKOP
BARAN
To dobry okres dla twojego życia uczuciowego.
Nie hamuj zbytnio swoich emocji, szczególnie tych
pozytywnych. Pozwól, aby twoje uczucia do osoby,
którą kochasz, odżyły ze zdwojoną siłą. Będzie to
mieć niezwykłe skutki dla ciebie.

WAGA
Troche więcej optymizmu! W tym tygodniu gwiazdy będą ci sprzyjać. Może to moment, w którym
fortuna się odwróci i przyniesie lepsze chwile. Życie
masz jedno, więc nie marnuj go na rozpamiętywanie
straconych szans.

BYK
Każdy jest kowalem własnego losu. Każda nasza
decyzja ma wpływ na naszą przyszłość. Zachowaj
rozwagę i trzymaj się z daleka od fałszywych przyjaciół. Nie słuchaj bezkrytycznie wszystkiego, co
mówią ci inni – dobrze przemyśl każdą decyzję.

SKORPION
Ciesz się życiem! Nie szukaj w ludziach wad,
lecz zalety. Nie bądź pesymistą – każdy problem
można jakoś rozwiązać. Pamiętaj również o tym,
że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Nie zawsze sprawy wyglądają tak beznadziejnie,
jak ci się wydaje.

BLIŹNIĘTA
Nie daj się sprowokować! Zachowaj zimną krew
nawet w najbardziej stresującej sytuacji. W dłuższej
perspektywie będzie to miało lepszy skutek niż przesadne okazywanie negatywnych emocji. Szczególnie
jeśli dotyczy to osób, które mogą mieć duży wpływ
na twoje życie.
RAK
Najbliższy tydzień to czas dobry na inwestycje.
Jednak przemyśl dokładnie swoje decyzje – będą
skutkować przez długi czas. Pod koniec tygodnia
możliwe niewielkie problemy zdrowotne, ale nie
powinno to być nic poważnego.

STRZELEC
Za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Daj
odpocząć swoim oczom. Lepiej spędź trochę czasu
na powietrzu razem z przyjaciółmi. Może spacer albo
wypad do lasu? Poświęć dużo czasu na relaks i nie
forsuj się zbytnio. Zdrowie przede wszystkim.
KOZIOROŻEC
Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają poczucie bezpieczeństwa. Nie zaniedbuj finansów, bo może cię to
wpędzić w kłopoty. Nie popadaj jednak w skrajności.
Zadbaj o najbliższych i daj im to, czego potrzebują.
Będzie to dla nich szczególnie ważne.

LEW
Nie wpadaj w panikę – niewielkie opóźnienie to
nie koniec świata. Zainteresowane osoby na pewno
ci to wybaczą. Zresztą przecież odrobisz zaległości
błyskawicznie. Niepotrzebnie przejmujesz się i
zadręczasz. Po prostu weź się do pracy.

WODNIK
Ten tydzień przyniesie wiele nieoczekiwanych
zdarzeń. Niektóre mogą być dla ciebie szczególnie
ważne. Nie przegap tego, co najważniejsze. Zwróć
uwagę na starania osoby szczególnie ci przychylnej. Możesz w niej znaleźć nieoczekiwanego
sojusznika.

PANNA
Możliwa zmiana pracy albo awans oraz zastrzyk
finansowy. Postaraj się wynagrodzić swoim bliskim
te dni, w których praca była dla ciebie najważniejsza.
Nie pozwól im myśleć, że ich zaniedbujesz. Troska o
wasze wzajemne relacje jest bardzo wskazana.

RYBY
W tym tygodniu czeka cię emocjonalna huśtawka.
Określ jasno swoje uczuciowe priorytety i trzymaj
się ich konsekwentnie. Sytuacja wyjaśni się już za
kilka dni i wszyscy będą zadowoleni. W finansach
możliwa poprawa sytuacji pod koniec tygodnia.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

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

Czym jest depresja?
Lek. Renata Ostrowska: To zaburzenie charakteryzujące się objawami,
które można następująco pogrupować:
symptomy emocjonalne (obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często
lęk, płacz, utrata radości życia, zniecierpliwienie, drażliwość), symptomy
poznawcze (negatywny obraz siebie,
obniżona samoocena, samooskarżenia, samookaleczenie, pesymizm i
rezygnacja), symptomy motywacyjne
(problemy z mobilizacją do wszelkiego
działania, które może przyjąć wręcz
formę spowolnienia psychoruchowego;
trudności z podejmowaniem decyzji),
symptomy somatyczne (zaburzenie rytmów dobowych, utrata apetytu, choć w
depresji łagodnej czasem obserwuje się
wzrost a nie spadek wagi ciała chorego,
osłabienie i zmęczenie, utrata zainteresowania seksem, czasem skargi na bóle
i złe samopoczucie fizyczne).
Jak często występuje depresja?
RO: Około 10% populacji cierpi na
depresję. 25% epizodów trwa krócej
niż jeden miesiąc, a 50% ustępuje przed
upływem trzech miesięcy. Depresja ma
skłonność do nawrotów. 75% chorych
zachoruje ponownie w ciągu dwóch lat
od wyleczenia poprzedniego epizodu.
Na depresję częściej chorują kobiety
niż mężczyźni. Około 15% pacjentów z
ciężką depresją umiera wskutek samobójstwa, 20-60% chorych na depresję
próbuje sobie odebrać życie, 40-80%
ma myśli samobójcze.
Jakie są jej przyczyny?
RO: Należy tu wyróżnić depresje endogenne, wywołane przez biochemiczne zaburzenia funkcjonowania mózgu,
systemu hormonalnego lub nerwowego. Dalej mamy depresje wywołane
chorobą somatyczną, towarzyszące
różnym schorzeniom somatycznym
wiążą się z wpływem samej choroby
somatycznej na funkcję ośrodkowego
układu nerwowego, jak również z przeżyciem związanym z ciężką chorobą

stanowiącą bezpośrednie zagrożenie
życia (np. nowotwory).
A jakie przeżywamy najczęściej?
RO: To depresje psychogenne, które mogą być spowodowane utratą
bliskiej osoby, pozycji zawodowej czy
przejściem na rentę lub emeryturę. Do
czynników urazowych można zaliczyć
również długotrwałe stresy związane z
pracą zawodową, przewlekłe konflikty
w życiu rodzinnym, wyobcowanie
społeczne czy izolację. Właśnie te
depresje zwykle przeżywamy w życiu
codziennym. Wśród nich wyróżniamy:
depresje reaktywne (można w nich
„uchwycić” uraz psychiczny bezpośrednio wyprzedzający pojawienie się
objawów choroby. Zaburzenia ustępują
z chwilą przeminięcia trudnej sytuacji)
oraz depresje w reakcji żałoby (zdarzają
się zwłaszcza po nagłej utracie osoby
bliskiej. Zaburzenia te często prowadzą
do dużej dezorganizacji dotychczasowej
aktywności i często pogorszenia stanu
somatycznego osób pozostających w
żałobie).
Jak leczyć depresję?
RO: Leczenie powinno odbywać
się pod okiem specjalisty psychiatry.
Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa chorego, w tym zapobieżenie ewentualnej próbie samobójczej.
Niektóre leki, działając silniej aktywizująco (na napęd) mogą spowodować „odhamowanie” chorego przed
wyrównaniem nastroju i poważne
ryzyko targnięcia się chorego na własne życie. Zatem w wielu przypadkach
depresji zalecana jest hospitalizacja,
często nie dłuższa niż kilkanaście dni,
która pomaga też w doborze leków
i wielkości dawki. Obecnie dostępne
formy leczenia to głównie leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, zbiór
technik leczących lub pomagających
leczyć rozmaite schorzenia i problemy
natury psychologicznej. Wspólną cechą
wszystkich tych technik jest kontakt

Depresja
międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Dodatkowo
stosuje się też leki normotymiczne,
leki przeciwpadaczkowe, fototerapię,
wybrane leki neuroleptyczne, elektrowstrząsy i deprywację snu.
Co może w tym wypadku zrobić
rodzina i bliscy?
RO: Tutaj mam kilka podstawowych
rad.
1. Nalegaj, aby członek rodziny lub
przyjaciel z objawami depresji zwrócił
się o pomoc do lekarza. Osoby, u
których występuje depresja, czują lęk,
wykazują tendencję do ukrywania swoich problemów i zwlekają z pójściem
do lekarza. Rozpoczęcie właściwego
leczenia nie zawsze jest proste. Przejmij
inicjatywę. Rozwiej wszelkie obawy
związane z pójściem do lekarza – dziś
depresja jest chorobą w wysokim
stopniu uleczalną.
2. Wspomóż terapię.Możesz aktywnie przyczynić się do uzyskania sukcesu
terapeutycznego, np. przez pójście
razem z osobą cierpiącą na depresję do
lekarza lub przypominanie jej o przyjmowaniu leków. Staraj się zwiększyć jej
motywację, zredukować stres, pomóc
oswoić lęk oraz zachęcaj ją do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
3. Zapewnij wsparcie emocjonalne.
Słuchaj osoby z depresją i otwarcie mów
o swoich uczuciach. Pomaga to obu
stronom w pozbyciu się zmartwień i
problemów. Zawsze dodawaj otuchy i
przedstawiaj korzystne perspektywy
na przyszłość, aby jak najbardziej
złagodzić lęk. Nie próbuj zlikwidować
wyrażonych negatywnych uczuć.
Jeżeli osoba z depresją zwierzy Ci
się z myśli samobójczych, nigdy nie
należy ich lekceważyć. Natychmiast
porozmawiaj o nich z prowadzącym
tę osobę lekarzem.
4. Zachęcaj osobę z depresją do
aktywności. Osobom takim niezbędne
są kontakty towarzyskie i zajęcia, które
oderwą je od myślenia o własnym
samopoczuciu. Postaraj się zachęcić

depresyjnego członka rodziny lub
przyjaciela do robienia tego, co kiedyś
sprawiało mu przyjemność. Nie żądaj
od niego zbyt wiele, gdyż może on
obawiać się niepowodzenia. Unikaj
wypowiedzi, które mogą spowodować
u niego stres z powodu poczucia wywierania nacisku.
5. Bądź przygotowany na to, że
osoba chora na depresję może nie być
gotowa na przyjęcie Twojej pomocy.
Bądź cierpliwy. Prędzej czy później,
stopniowo może zaakceptować Twoje
wsparcie.
6. Nie bierz wszystkiego do siebie. Nawet najzdrowszy, bliski związek może
zostać zachwiany wskutek depresji. Lęk
i stres zmieniają zachowanie człowieka.
Pamiętaj o tym, że postępowanie Twojej
ukochanej osoby i występujące u niej
objawy mogą wynikać z tej choroby
- nie są to osobiste ataki skierowane
przeciw Tobie.
7. W jak największym stopniu zachowaj codzienny rytm własnych zajęć.
Naturalnym zjawiskiem jest skoncentrowanie uwagi i wysiłków na osobie
z depresją. Często ludzie opiekujący się
taką osobą zaniedbują obowiązki w
pracy, swoje własne życie osobiste oraz
przestają robić to, co lubią lub przestają
dbać o siebie. Musisz zaspokajać także
własne potrzeby.
8. Pozwól pomóc sobie, gdy tego potrzebujesz. Czasami także opiekunowie
osoby z depresją potrzebują pomocy,
np. ze strony grupy wsparcia, członków
rodziny, przyjaciół, czy może nawet
profesjonalistów.

Lek. Renata Ostrowska, poradnia
psychiatryczna, Karkonoskie
Centrum Medyczne

Aktywność fizyczna – ochrona przed chorobami
Jak mówią lekarze, w medycynie coraz częściej docenia się
sport i aktywność fizyczną jako środek podtrzymywania
i pomnażania zdrowia. Udowodniono bowiem, że aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów
zapobiegania m.in. chorobom cywilizacyjnym, takim
jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, cukrzyca. Niestety,
regularnie uprawia ją niewielu.
Dowiedziono, iż aktywność fizyczna, przede wszystkim u ludzi w
wieku średnim i starszych wydłuża
ich życie, zapobiega przedwczesnej
śmierci i poważnym chorobom.
Jak mówią lekarze regularne ćwiczenia mogą być receptą na wiele
dolegliwości: obniżają ciśnienia
krwi (szczególnie u ludzi z granicznym nadciśnieniem), obniżają
ryzyko wystąpienia chorób serco-

wo-naczyniowych, chronią przed
osteoporozą, zwiększają ilość masy
kostnej, redukują tłuszczową masy
ciała, wpływają na wzrost cholesterolu HDL czyli tzw. „dobrego
cholesterolu”, redukują zawartość
w osoczu małych gęstych LDL czyli
tzw. „złego cholesterolu”, poprawiają tolerancję glukozy, powodują
wzrost wrażliwości tkanek na
insulinę obniżając ryzyko cukrzycy

i poprawiają samopoczucie. Regularne ćwiczenia fizyczne są też
sposobem zapobiegania i jednym
z elementów leczenia choroby niedokrwiennej serca czyli choroby
wieńcowej.
Udowodniono medycznie, że
ludzie prowadzący aktywny tryb
życia i regularnie uprawiający ćwiczenia fizyczne wykazują o połowę
mniejsze ryzyko zachorowania na
choroby serca. Również otyli, którzy są bardziej aktywni, znajdują
się w grupie osób o mniejszym
ryzyku zapadalności na choroby
serca i cukrzycę w porównaniu
do osób, które borykają się z otyłością i nie ćwiczą. Brak ćwiczeń
lub niska aktywność fizyczna
mogą być czynnikami ryzyka dla

rozwoju cukrzycy typu 2. Ryzyko
powstania cukrzycy u osób bardzo
aktywnych jest zredukowane o 33
do 50 procent. Badania wykazały,
że obniżenie poziomu aktywności
fizycznej jest jedną z głównych
przyczyn występowania epidemii
otyłości wśród ludzi. Istnieje wiele
badań dobitnie potwierdzających,
że najlepiej jest zapobiegać otyłości
wybierając aktywny styl życia i
ćwiczenia fizyczne. Odpowiednio
dobrane ćwiczenia fizyczne wraz
z dietą stanowią podstawę terapii.
Regularnie wykonywane ćwiczenia
prowadzą też do wzmocnienia
mięśni, ścięgien, więzadeł i większej gęstości kości. Bieganie, jazda
na rolkach czy taniec zwiększają
gęstość kości u młodzieży, poma-

gają ją utrzymać u dorosłych i
spowalniają utratę gęstości kości u
osób w starszym wieku. Regularne
ćwiczenia wzmacniają mięśnie
pleców i kręgosłupa, przyczyniają
się do utrzymania lepszej postawy. Ćwiczenia fizyczne sprzyjają

uwapnieniu kości i zapobiegają
osteoporozie, a także wzmaga działanie układu immunologicznego
organizmu, przez co staje się on
bardziej odporny na infekcje.

Angela

Aktywność fizyczna może poprawić nie tylko formę fizyczną organizmu, ale i psychiczną. Badania potwierdzają, że ćwiczenia polepszają samopoczucie. Wykazano,
że wysoka aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie
umysłu tj.: podejmowanie decyzji, planowanie, pamięć krótkotrwałą, zmniejsza
niepokój, poprawia jakość snu, nawet w organizmie będącym pod wpływem stresu.
Regularne ćwiczenia fizyczne mogą też obniżyć ryzyko depresji u osób starszych.
Najlepiej wybrać taką aktywność fizyczną, która lubimy wykonywać, a więc połączyć
przyjemne z pożytecznym. Ruch powinien być systematyczny i intensywny, szczególnie pomocny jest marsz, chodzenie po schodach, jogging, koszykówka, gra w piłkę,
tenis, taniec, pływanie, jazda na rowerze, na nartach, a także chodzenie na spacery
w każdej wolnej chwili.

Kawa może szkodzić
Filiżanka aromatycznej kawy dodaje sił, rozjaśnia umysł,
a jednocześnie pozwala na chwilę relaksu. Ale czy każdy
może ją pić bezkarnie? Najnowsze badania wykazują, że
poza pozytywnymi skutkami jej działania, jej miłośnicy
mogą odczuwać również spore dolegliwości.
W jednym z eksperymentów
naukowcy z ateńskiego uniwersytetu Harokopio udowodnili, że
ciągłe spożywanie kawy może
zwiększać ryzyko wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca.
Przebadano ponad 3000 kobiet
i mężczyzn, a ocena polegała na
sprawdzeniu „markerów stanu
zapalnego” – związków chemicznych pojawiających się we krwi
wraz z pewnymi chorobami.
Porównano stężenie markerów o

osób niepijących kawy i u takich,
którzy wypijali ponad 200ml
tego napoju w ciągu doby. U osób
pijących kawę stężenia badanych
związków (m.in., interleukiny
IL-6, czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa, a także białych
ciałek krwi) było zdecydowanie większe niż u drugiej grupy.
Świadczyć to może o większym
ryzyku rozwoju chorób serca.
Innym dowodem na szkodliwość kaw y mogą być w yniki

badań przeprowadzonych przez
naukowców z Holandii. Oni z kolei
badali stężenie homocysteiny
– specyficznego aminokwasu,
którego obecność jest powiązana z
ryzykiem chorób układu sercowo
– naczyniowego. W badaniach
brało udział blisko 50 ochotników.
Podzielono ich na trzy grupy.
Pierwsza dostawała codziennie
870mg kofeiny, druga wypijała
450ml kawy (ok. 870mg kofeiny),
trzecia natomiast dostawała placebo. Badacze zaobserwowali
wzrost stężenia homocysteiny u
osób zażywających kofeinę (o 5%)
w porównaniu z trzecią grupą.
U osób spożywających kawę ten
wzrost był zdecydowanie większy

- o 11%. Ciekawostką jest fakt, że
kobiety i mężczyźni w równym
stopniu „odpowiadali” na wypicie
kawy, natomiast zażywanie czystej kofeiny wywoływało większe
zmiany u kobiet.
Wyniki tych badań wskazują,
że spożywanie kawy, jak również
samej kofeiny, może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie,
szczególnie na układ sercowo
– naczyniowy. Dlatego pijąc kawę
trzeba pamiętać o kilku istotnych
sprawach:
Należy wybierać kawę parzoną
przy użyciu filtra, bo zatrzymuje
on większość niepożądanych
substancji. Najbardziej szkodliwa
jest kawa zalewana wrzątkiem w

filiżance, bo zawiera najwięcej
drażniących garbników.
Nie należy pić więcej niż dwie
filiżanki kawy dziennie, szczególnie jeśli osoby cierpią na bardzo wysokie lub bardzo niskie
ciśnienie.
Bywa, że nadużywanie kawy
powoduje zbytnie pobudzenie lub
senność.
Osoby cierpiące na choroby
przewodu pokarmowego, powinny powstrzymać się od picia kawy,
lub wybierać mieszanki niedraż-

niące, bez garbników, które nie
nasilają takich dolegliwości, jak
wzdęcia, zgaga czy ból.
Kawę ograniczyć do minimum
powinny również kobiety w ciąży.
Natomiast matki karmiące piersią
powinny z niej zrezygnować, bo w
mleku będzie kofeina.
Kawy nie powinno się dawać
dzieciom bo jest to silna używka,
która może im zaszkodzić.
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Prawnik radzi
Służebność drogi
koniecznej
Od niedawna jestem właścicielem nieruchomości rolnej, do której nie prowadzi
żadna droga dojazdowa od
głównej ulicy. A to wszystko
dlatego, że pomiędzy tą ulicą
a moim polem znajduje się
inna nieruchomość, której
właściciel ogrodził ją. W
jaki sposób mogę uzyskać
legalny dojazd do własnej
nieruchomości i czy mogę
to zrobić przez pole sąsiada?
– Henryk
Powinien Pan dążyć do ustanowienia służebności drogi
koniecznej, co może nastąpić
zarówno poprzez pisemne porozumienie się z sąsiadem, bądź
też poprzez orzeczenie sądu nakazujące przeprowadzenie drogi
przez sąsiedni grunt oddzielający
określoną nieruchomość od
dostępu do drogi publicznej lub
też do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Przepisy obowiązującego
w tej materii prawa przewidują
bowiem, że w przypadku, gdy

nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi
publicznej lub do należących do
tej nieruchomości budynków
gospodarskich, właściciel może
żądać od właścicieli gruntów
sąsiednich ustanowienia za
wynagrodzeniem służebności
drogowej. Sposób przeprowadzenia drogi koniecznej poprzez
ustanowienie służebności drogowej, jak również jej zakres i
charakter następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości
pozbawionej dostępu do drogi
publicznej oraz z najmniejszym
obciążeniem gruntów, przez
które droga ma prowadzić. Poza
tym, warto pamiętać, o ile tylko
pomiędzy zainteresowanymi
stronami jest taka wola, że istnieje również możliwość wykupu udziału we współwłasności
nieruchomości w tej części, w
której ustanowiona miałaby być
nowa droga.

Wynagrodzenie
za nadgodziny
W jaki sposób mogę odzyskać zapłatę za nadgodziny

i za wolne soboty, które przepracowałem? Pracodawca
wykręca sie od rozliczenia,
mimo że zrezygnowałem z
pracy. Przez ostatnie dwa
lata uzbierało sie ok. 230
nadgodzin i co najmniej 50
przepracowanych sobót. Czy
mogę zmusić pracodawcę do
rozliczenia się? – Robert
Na początku należy zauważyć,
że roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych przedawniają
się po upływie trzech lat od ich
wypracowania. Dochodząc od
pracodawcy roszczeń z tytułu nadgodzin, powinien Pan
przede wszystkim zabezpieczyć
wszelkie możliwe dowody na ich
potwierdzenie. Im lepiej będzie
Pan bowiem potrafił udowodnić,
ile nadgodzin przepracował,
tym większe będą szanse na
uzyskanie z tego tytułu godziwego wynagrodzenia. W tym
celu, w pierwszej kolejności, na
podstawie przepisu art. 149 §
1 kodeksu pracy może Pan zażądać od pracodawcy okazania
ewidencji czasu pracy, którą jest
on zobowiązany prowadzić. W

razie jej niezgodności ze stanem
faktycznym, może Pan żądać
jej sprostowania, powołując się
przy tym np. na oświadczenia
świadków lub wszelkie inne
dostępne Panu środki dowodowe, potwierdzające, że w określonych dniach pracował Pan
w ponadnormatywnym czasie
pracy. W praktyce, nierzadko
współpracownicy odmawiają
składania tego rodzaju deklaracji
i oświadczeń jako świadkowie,
nie chcąc tym samym narazić
się na konflikt z pracodawcą, a
w konsekwencji ryzyko utraty
pracy. Stąd też kolejnym rozwiązaniem, które może skłonić
pracodawcę do polubownego
zakończenia sporu jest poinformowanie go przez Pana o
gotowości zawiadomienia, bądź
też zawiadomienie inspekcji
pracy (choćby i anonimowo) o
nierzetelnym prowadzeniu przez
niego ewidencji czasu pracy
wraz ze wskazaniem szczegółów zatrudnienia pozostałych
pracowników i czasu ich pracy,
umożliwiających potwierdzenie
przez inspektorów podczas zaplanowanej kontroli doniesień

o łamaniu praw pracowniczych
i niewywiązywaniu się przez pracodawcę ze swoich ustawowych
obowiązków. Niekiedy, poprzez
wykazanie przez inspekcję pracy
innych naruszeń, dotyczących
ewidencji czasu pracy, możliwe
będzie uprawdopodobnienie faktycznego przepracowania przez
Pana nadgodzin we wskazanych
terminach, pomimo braku ich
bezpośredniego udokumentowania. Oczywiście poza wskazanymi powyżej możliwymi
rozwiązaniami, istnieje również
możliwość skierowania sprawy
przeciwko pracodawcy do sądu
pracy. Tam, zanim rozpocznie się
właściwy proces, sąd na pierwszej rozprawie będzie zachęcał
strony do zawarcia ugody, która
nie będzie mogła być dla Pana
krzywdząca. Niemniej, wdanie
się w spór przed sądem również
nie obędzie się bez konieczności przeprowadzenia przez
Pana stosownych dowodów na
potwierdzenie przytaczanych
twierdzeń.

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

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

(tejo)
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Popularny zameczek, czyli dawna willa fabrykanta Maxa Erfurta, właściciela kilku papierni przy rzece Bóbr, to swoista enklawa zieleni i historii pośród zabobrzańskiego blokowiska. Pałacyk trwa niezmiennie
od ponad stu lat otoczony bujną zielenią parku w ciepłych porach roku. W skład zespołu wchodzą: willa, budynek mieszkalny, garaż oraz podpiwniczony pawilon ogrodowy, ptaszarnia i leżakownia. Nie został
praktycznie zniszczony przez użytkowników (Zakład Wdrożeniowy Politechniki Wrocławskiej) i zachował się w nim wystrój jak za dawnych lat: secesyjne boazerie i parkiety. Przed budynkiem uchował się
także fragment ulicy Legnickiej, pozostałość po dawnej szosie zastąpionej przez obwodnicę. Kupiony przez nowego właściciela czeka na zagospodarowanie. Jakie? Pokaże przyszłość.

Fot. MAREK TKACZ, K. PIOTROWSKI, ARCHIWUM

9 marca 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dobry początek sezonu kajakarzy
Karkonoskiego Klubu Kajakowego
W sobotę 28.02 w Zabierzowie
koło Krakowa po raz pierwszy rozegrano Halowe Mistrzostwa Polskie
we Freestyle’u Kajakowym.
Na starcie stanęło ogółem 47
zawodniczek i zawodników.
Tytuł Halowego Mistrza Polski
2009, z dużym dorobkiem punktowym, zdobył Tomasz Czaplicki z
Karkonoskiego Klubu Kajakowego
z Jeleniej Góry.
Michał Wrzal zajął 8 miejsce,
Marcin Marchowski 14. W zawodach zadebiutowali dwaj nowi
zawodnicy KKK Łukasz Smagała i
Piotr Suder.

Uratować piłkę ręczną w Jeleniej Górze...
Taki cel postawił przed sobą Przewodniczący Rady Miasta Hubert Papaj. Odbył on spotkanie zarówno z Prezesem KS Carlom Astol Panem Remigiuszem Jeżem, trenerem Zdzisławem Wąsem, jak i z zawodniczkami, którym
towarzyszył ich radca prawny Robert Bobkiem.
Podczas spotkania z Panem
Prezesem Remigiuszem Jeżem
rozmawiał o formach wsparcia,
jakich może udzielić samorząd
Jeleniej Góry w tych trudnych
chwilach jeleniogórskiego szczypiorniaka, możliwościach finansowych obecnego zarządu klubu
jak i perspektywach zbliżającego
się sezonu. Pan Prezes zapewnił,
iż drużyna ukończy bieżące rozgrywki ligowe, jednak co do startu
w nowy sezon rozgrywek, w
obliczu braku sponsora, brak jest
wiążących informacji. Ustalono

Aldona Hawer

również w jaki sposób, w najbliższym czasie Szef Rady Miejskiej i
Prezes Carlosa będą poszukiwać
nowych sponsorów.
We wtorek Pan Papaj spotkał
się w obecności radcy Roberta
Bobkiera z zawodniczkami i
trenerem Zdzisławem Wąsem.
Podczas spotkania przedstawił
zasady dofinansowania sportu
kwalifikowanego z budżetu miasta oraz inne zasady dotychczasowego wsparcia finansowego
udzielanego na rzecz zawodniczek i klubu.

W świetle informacji Pana
Zdzisława Wąsa, iż właściciel klubu zadeklarował wstępnie wolę
przekazania, z końcem bieżącego
sezonu, licencji uprawniającej do
zgłoszenia do rozgrywek ekstraklasy kobiet w sezonie 2009/2010
dyskutowano nad możliwością
utworzenia nowej formy prawnej
nowego zespołu. Uzgodniono
także, iż w ciągu najbliższych dni
jednoznacznie zostaną określone
zasady nowego zespołu, formę
w jakiej przystąpi do nowych
rozgrywek, środki finansowe
o jakie będzie mógł się ubiegać
wraz z rozpoczęciem rozgrywek
oraz inne kwestie natury organizacyjnej umożliwiające start w
nowym sezonie ligowym.

Aldona Hawer

Język obcy to podstawa - moda na SITĘ
Na koniec marca rusza kolejna edycja kursu, który
odbywać się będzie w ramach programu „Bliżej Europy”.
Patronuje mu Urząd Miasta w Jeleniej Górze i wiele polskich firm. W stolicy Karkonoszy tą metodą nauczymy
się języka angielskiego i niemieckiego.
Żyjemy jednak wczasach, w
których zdoby wanie now ych
k walifikacji jest rzeczą niezbędną . Dot ycz y to z wła szcza języków obcych, każdy z
nas powinien posługiwać się
przynajmniej jednym, bo tego
wymaga od nas większość pracodawców.
– Kurs SITA w ybrałam pół
roku temu, ponieważ zależało
mi na szybkiej nauce języka

angielskiego. Mimo iż nie miała
z nim wcześniej styczności już
teraz rozmawiam ze znajomymi
A nglikami w ich rodowit ym
języku. Oczywiście, że muszę
się czasem zastanowić, albo
powiem coś, czego oni nie rozumieją, ale nie mam problemu
z opisaniem przebiegu dnia
czy podzieleniem się wrażeniami. – mówi Anna Komańska,
mieszkanka Mysłakowic, która

zamierza w yjechać do pracy
do w miejscowości Leicester w
Wielkiej Brytanii.
Nauka w stanie głębokiego
relaksu umożliwia opanowanie
zakresu materiału porównywalnego z półrocznym materiałem
kursu metodą tradycyjną w czasie 11 tygodni. Ucząc się metodą
SITA zdobywamy nową wiedzę,
mając jednocześnie gwarancję,
że na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Zajęcia będą się odbywały w
mał ych 8-10 osobow ych grupach.
Dzięki patronatowi Prez ydenta Miasta Jeleniej Góry oraz
g r upie polsk ich f i r m ka żdy
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uczestnik zapłaci za szkolenie
439 zł. W tej kwocie otrzymuje
dodat kowo komplet sześciu
płyt CD i podręcznik o wartości
229 zł.
Warunkiem zapisu na kurs jest
przesłanie formularza zgłoszeniowego ze strony www.blizejeuropy.
pl na adres email:
k.leszak@sita.pl.
Wszelkie informacje dodatkowe
znaleźć można:
- na stronie www.blizejeuropy.pl
- pod nr tel. (0) 798-63-58-17; (075)
64 33 801, (0)509-416-216
- o sobiście od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00-17:00 na ul.
Morcinka 33 1piętro, pokój 12.

439

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Sudety wracają
z Białegostoku bez punktów

Nowe talenty poszukiwane!

Hollie Merideth
zawodniczką
tygodnia!
Jeleniogórska środkowa
została wybrana przez oficjalny serwis Polskiej Ligi
Koszykówki Kobiet najlepszą
zawodniczką XXIII kolejki.
Spotkanie Finepharm z
Lotosem Gdynia było dla Hollie Merideth najlepsze, jakie
rozegrała w barwach AZS
KK do tej pory. Amerykanka
rz uci ła 24 pun kt y, m ia ła
także 9 zbiórek, 2 asysty, 3
przechwyty, 1 blok, 3 straty,
1 faul, 5 razy była faulowana i
uzyskała e sumie eval 32.
Zasady obliczania wskaźnika to suma punktów, zbiórkek, asyst, przechw ytów i
bloków minus niecelne rzuty
i straty.

Aldona Hawer
Ostatni sprawdzian
Karkonoszy

MKS Sudety Jelenia Góra przegrały na wyjeździe z
Żubrami Białystok 68:85.
Dla podopiecznych Ireneusza
Taraszkiewicza był to bardzo ważny pojedynek, wygrana dawała
szansę na spokojne utrzymanie
się w I lidze.
Nasi koszykarze rozpoczęli ten
mecz fatalnie, po pierwszej kwarcie przegrywali 17 punktami. W
drugiej odsłonie nawiązali już
walkę, jak „równy z równym”. W
trzeciej kwarcie Sudety uwierzyły,
że ten można jeszcze wygrać,
rzucili nawet o 14 punktów więcej
od rywali.
Po pół godzinie meczu, na tablicy widniał remis po 53. Niestety
ostatnia kwarta to popisowa gra
gospodarzy. Białostoczczanie pre-

zentowali doskonałą skuteczność
w rzutach z dystansu i dzięki
celnym trójkom z każdą minutą
powiększali swoją przewagę.
W ciągu pięciu minut „odjechali”
na 11 punktów, co przesądziło
ostatecznie o wygranej Zubrów
85:68.
Żubry Białystok - KS Sudety
Jelenia Góra 85:68
Kwarty: 28:11, 15:18, 10:24,
32:15
R. Niesobski 16, J. Czech 15, T.
Wojdyła 12, A. Grygiel 10, G. Kruk
10, Skrzypczak 4, M. Matczak 1, K.
Samiec 0, Ł. Niesobski 0, J. Wilusz

16.03.2009
godz. 19.00 - Sala Teatru im. C. K. Norwida

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

Aldona Hawer

Biegali jubileuszowo

Aldona Hawer
Około trzystu dzieci wzięło
udział w czwartkow ym jubileuszow ym 25. Mał ym Biegu

KONKURS

RAZ DWA TRZY

Klub zaprasza wszystkie chętne dziewczęta z rocznika 1996
i młodsze, które mają ochotę
rozpoczą ć s woją prz ygodę z
koszykówką.
Treningi odbywają się w środy
od godziny 15 i w czwartki od
godziny 15.30 w sali SP 10 przy
ulicy Morcinka.
Treningi prowadzi Marcin
Markowicz.

Piłkarze MKS Karkonosze
Jelenia Góra zremisowali w
sobotę w meczu sparingowym z drugim zespołem FK
Jablonec 1:1.
Do przerwy prowadzili gospodarze 1-0. W drugiej części
meczu wyrównującą bramkę
zdobył Marcin Krupa.
Dzisiejszy mecz był ostatnim sprawdzianem dla biało
– niebieskich przed ligą. Już
za tydzień 14 marca, w sobotę rozpoczyna się runda
rewanżowa rozgrywek IV ligi
dolnośląskiej. Jeleniogórskie
Karkonosze zmierzą się na
własnym stadionie z zespołem Olimpii Kamienna Góra.

Aldona Hawer

Konkurs trwa
od 26.02.2009
do 12.03.2009

Jeśli lubisz grać w koszykówkę i chcesz być częścią
zespołu dołącz do MKS MOS
Karkonosze!

KONKURS

sportowej rywalizacji liczyła się
dobra zabawa.

ah

KONKURS

od 23.02.2009 do 16.03.2009
SITA

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

Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 4 kursów językowych
lub album/komiks językowy.

PYTANIA:

1. W trakcie zajęć metodą SITA uczestnik kursu zakłada:
a) skórzane rękawiczki
b) okulary ułatwiające relaksację
c) kozaki

1. Już po raz kolejny w jeleniogórskim Empiku odbędzie się spotkanie dyskusyjne poświęcone historii kinematografii i filmu,
prowadzone przez Urszulę Liksztet. Tytuł kolejnego spotkania,
zaplanowanego na 26. marca, godz. 17:00, brzmi (odpowiedzi
szukaj na łamach tygodnika Jelonka, a zwłaszcza w zakładce
Będzie się działo
a/ ”Era Chaplina”
b/ Ale to już było
c/ „Kino początek. Lata 20-te i 30-te: po rosyjsku”
2. 2. 11 marca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie
się spotkanie dyskusyjne z poetą, zwycięzcą pierwszego w polskiej historii slamu, Jasiem Kapelą, który będzie promował swą
najnowszą powieść, będącą jego prozatorskim debiutem. Tytuł
promowanej książki (do nabycia w Empiku) brzmi::
a/ Stosunek seksualny nie istnieje
b/ W górę rzeki
c/ W pustyni i puszczy

2. Określenie SITA oznacza:
a) nowoczesny system nauczania języków obcych
b) markę najnowszego auta
c) gród starosłowiański
Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 20.03.2009
na adres konkurs@jelonka.com.
Więcej informacji znajdziesz pod www.blizejeuropy.pl

Dane osobowe:

Dane osobowe:

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

Imię ......................................................................................................................

Odpowiedzi: ........................................................................................................

Nazwisko ...............................................................................................................

Kontakt ............................................................................................................

Kontakt ............................................................................................................

Imię i nazwisko

Piastów. Na dystansie pięciu
k ilometrów w ygra ł Mariusz
Dziadkowiec-Michoń. Ale oprócz

439
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Piastowskie bieganie na Polanie

To już 33. raz w bajkowej scenerii Gór Izerskich, na Polanie Jakuszyckiej odbył się wyczekiwany przez narciarzy
Bieg Piastów. W tym roku impreza miała charakter szczególny po awansie do kategorii Worldloppet, najbardziej
prestiżowych biegów narciarskich na świecie.
Udział mógł wziąć każdy, kto
pasjonuje się biegiem po śniegu.

Sobota stała pod znakiem Głównego Biegu Piastów na dystansie

50 kilometrów techniką klasyczną.
Ten wielki festiwal narciarstwa
przyciąga na star tłumy śmiałków: to najstarsza i największa
w Polsce impreza narciarska, w
której uczestnicy kilka tysięcy
osób w różnym wieku zarówno z
Polski jak i z zagranicy. Do biegu
niektórzy przygotowują się przez

cały rok, inni próbują swoich sił
po raz pierwszy na tak długim
dystansie.

(ah)
Zdjęcia: Robert Ignaciak,
Tomasz Raczyński,
Konrad Żurawski

Największy masowy bieg
narciarski w Polsce miał
swoją premierę w roku
1976. Wystartowało
wówczas niewiele ponad pół tysiąca uczestników. Od tamtego czasu
impreza nie doszła do
skutku tylko raz, w czasie stanu wojennego.
Liczba uczestników
systematycznie rosła,
podobnie jak renoma
samego biegu. W tym
roku wzięło udział ponad
2000 uczestników.
WYNIKI
1. A- STANISLAV REZAC (8001)
2. JAKOUBEK TOMAS (5)
3. H- SRETR RADEK (8007)
4. KAŁUŻNY TOMASZ (2)

JABLONEC N.N. CZE
JABLONEC NN CZE
JABLONEC NN CZE
JELENIA GÓRA POL

M3-1
M2-1
M2-2
M2-3

2:17:01(1)
2:21:37(2)
2:22:39(3)
2:25:30(4)

2:17:01
2:21:37
2:22:39
2:25:30

Rozmowa z Wiesławem Dulem, uczestnikiem Biegu Piastów
W sobotnim wyścigu biegł także pan Wiesław Dul, 57 –latek z
Jeleniej Góry. Pan Wiesław biega od ponad 30 lat! Ukończył 52
maratony. Jest członkiem Jubilee Club Berlin Marathon. W zeszłym
roku otrzymał tytuł Euroloppet Master. Startował także w biegach
Worldloppet i Euroloppet.
– Po raz który pojawił się Pan na
Polanie Jakuszyckiej w charakterze
zawodnika?
– Dziś to już 26 mój wyścig. Po raz
pierwszy biegłem w 1978 roku.

– Czy już Pan wie, który był na
mecie?
W tym momencie dostałem sms z
wiadomością, iż jestem 431. Mój czas to
: 3h 51 minut.

– Jak się Pan dziś czuł na trasie?
– Dobrze, zawsze czuję się dobrze,
dlatego biorę udział w tej wspaniałej
imprezie.

– A jak warunki pogodowe?
– Warunki były dość trudne, śnieg
jest miękki i mokry. Temperatura nieco
powyżej zera, ale nie najlepsza pogoda.
Momentami padał śnieg, mżawka trochę

przeszkadzała. Do tego była mgła, góry
nie były zbytnio widoczne.
– Jak ocenia Pan przygotowanie
trasy przez organizatorów?
– Wszystko było „dopięte na ostatni guzik”. Trasy były świetnie przygotowane.
– Czy długo się Pan przygotowywał
do Biegu Piastów?
Nie przygotowywałem się specjalnie,
bo biegi narciarskie to moja życiowa
pasja. Biorę udział w wielu zawodach.
Dwa tygodnie temu biegłem w Czechach
i w Austrii. Uwielbiam także maratony.
Najlepsze jest to, że nadal mam ochotę
biegać. Mam zamiar jeszcze uczestniczyć
w wielu ciekawych biegach.

– Czy osoby, które wyprzedzają na
trasie, denerwują? Odbierają chęci?
Czy wręcz przeciwnie dodają siły?
– Na ogół nie zwracam uwagi na osoby,
które mnie wyprzedzają. Staram się skupić na sobie. Chyba, że wyprzedzającymi
są znajomi, wtedy mobilizacja jest większa i walczy się jeszcze bardziej!
– Czy za rok, też Pan weźmie
udział w Biegu Piastów?
– Oczywiście! Jeśli zdrowie mi na to
pozwoli, to czemu nie?!
Rozmawiała

Aldona Hawer
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

				

2008-02-27 22.30 - 2009-03-6 20.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
dyskrecję, kulturę i zdrowie - 790
548 264

TOWARZYSKIE
Pomogę finansowo młodej
dziewczynie w zamian za spotkania towarzyskie - 608 104 288
Atrakcyjna 30 latka - duży biuścik, francuski perfekt, 100 procent
dyskrecji zapraszam prywatnie
- 790 784 889
Chłopak - 29 lat dla pań - 722
074 224

USŁUGI
REMONTOWE
Kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody, duże
powierzchnie) solidnie i fachowo
- 075 75 14 321, 608 658 351, 668
165 266

Dla Pań 100% - dyskrecji - 669
948 058

Kompleksowe remonty biur i
mieszkań - 608 770 598

Filigranowa brunetka - KINGA
- Filigranowa brunetka - KINGA
- 500 870 034

Zdun lub murowanie, gładź
- 887 095 801

Mam 36 lat - szukam drugiej
połowy - kobiety zadbanej, wiedzącej, co chce od życia - 889
346 317
Miły 48 lat pozna - małżeństwo
z Panią Bi lub Panią Bi. J. Góra
rozmowa z Panią Zapewniam i
oczekuje dyskrecji - 607 495 461
Miły, sympatyczny pan - po 30ce, pozna panią do sexu - pani,
może być mężatką - dyskrecja
zapewniona - 514 710 357
Mikołaj zasponsoruje - Panią
zastanów się dobrze - 505
390 884
Nowa dziewczyna ! - Sexowna
blondynka - MILENA - 500
870 034

Budowa domów - 608 770 598

Usługi budowlane - remont
- wykonam gładzie, malowanie,
regipsy, tynki, dekoracyjne,
panele, płytki, sufity podwieszane, każdy typ - solidnie - 660
181 055
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele wiele innych solidnie i szybko - 880 992 649
Układanie paneli podłogowych, malowania, płytki, wykładziny, regipsy itp.. 605 913 469
Remonty kompleksowo - tanio
i solidnie - 698 056 197
Malowanie - 609 172 300

Trzy urocze dziewczyny - wyjazdy
i nie tylko - 500 870 034
Wesprę finansowo Panią - z
Jeleniej Góry lub okolic w wieku
od 19 do 37 lat. Zapewniam pełną

Remonty
- kompleksowo,
tanio i solidnie
- 698 056 197

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:

Brukarstwo - układanie kostki
brukowej (betonowa, granitowa)
inne roboty z granitu schody, ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie
Solidnie - 792 618 355
Budowa i przebudowa trzonów
kuchennych i pieców kaflowych,
renowacja pieców zabytkowych,
budowa kominków i pieców chlebowych, grilli - 509 266 257
BUR-BRUK - usługi brukarskie.
Tanio, szybko i solidnie - 510
172 894
Dachy dekarstwo od A do Z
- firma z wieloletnim doświadczeniem Konkurencyjne ceny - 503
102 213
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy ocieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy
stare dachy, stawiamy wierzby i
nowe pokrycia dachowe od A do
Z - 693 788 140
Dekarstwo montaż okien
- wymiana płotków śniegowych i
dachówek po zimie. Tanio i solidnie - 609 654 791
Dekarstwo-blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe, od A do
Z - 693 788 140
Drobne usługi remontowe regipsy, malowanie, panele, instalacje elektryczne - 725 419 007
Elektryk Instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, tanio
- 500 602 762
Glazura i terakota - wykonam
ułożenie glazury lub terakoty - 793
299 616
Gładzie bez pyłu - malowanie
panele płytki sufity i ściany - 510
172 938
Hydraulika technika grzewcza
- montaż c.o. wodno-kan. gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM, Rafał Klimczak,
Jelenia Góra - 696 484 516
INS-BUD prace remontowo wykończeniowe mieszkań instalacje - 506 069 234
Instalacje elektryczne - nowe
oraz modernizacja, naprawa usterek itd. Szybko i solidnie - 725
419 007
Instalacje, pomiary elektryczne - oraz kompleksowe
przygotowanie dokumentów do
odbiorów w energetyce - 609
561 785

Kafelki, wykończenia wnętrz
- kominki, murowanie z kamienia
- 519 166 674

Przebudowy budynków docieplenia budynków, dachy
rożnego rodzaju - 669 139 651

Kierownik budowy - Podejmę
pracę jako kierownik budowy.
Poprowadzę budowę organizacyjnie - 602 514 690

Remonty - Prace remontowowykończeniowe mieszkań i nie
tylko... Regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż drzwi,
sufity podwieszane. Solidnie i
tanio - 790 359 599

Kominki – montaż - rozprowadzenie ciepła - 502 283 823
Koparka/Wywrotka 10t.
- wszelkie usługi związane z
robotami ziemnymi, rozbiórki
budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby klienta
- 607 540 408
Minikoparka, małe wykopy
- przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Montaż pieców c.o. - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501
666 098 lub 508 647 464
Naprawa szkód po zimie - drabinki rynny itp., Dachy od A do Z
- 503 102 213
Ocieplenia – elewacje - Ocieplenia – elewacje - 502 283 823
Ogólnobudowlane - Wykonujemy elewacje, remonty domów,
mieszkań, biur, inst. elektryczne
itp. Tanio i solidnie. Zapraszamy
- 601 542 602
Ogrodzenia z granitu - schody
z granitu, grille ogrodowe, kaskady,
mury oporowe, układanie kostki
granitowej - 501 804 857
Panele podłogowe - malowanie
oraz inne prace tanio i solidnie
- 608 425 553
Pielęgnacja i wycinka drzew czyszczenie i malowanie dachów,
czyszczenie rynien - 504 599
038
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Bezpłatny
dojazd na terenie miasta - 609
805 185
Prace budowlane – wykończeniowe - INS BUD Firma z wieloletnim doświadczeniem wykonuje
, instalacje c.o i wodno-kan. oraz
elektryczne, Solidnie i tanio - 506
069 234
Prace remontowe - Szeroki
zakres usług - 665 208 696
Producent z Bolkowa - sprzeda
kostkę granitową różne wymiary i
kolory. Możliwy transport - 509
251 083

reklama

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Anna Bilat
- pełna księgowość
- księga P i R, ryczałt
- rozliczenie z US i ZUS
- kadry i płace

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl

Remonty - prace remontowowykończeniowe mieszkań i nie
tylko... Regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż drzwi,
sufity podwieszane. Solidnie i
tanio - 796 801 777
Remonty mieszkań - domów,
biura. Tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp.
Ogólnobudowlanie, okolice Jeleniej Góry - 609 173 963
Remonty mieszkań i domów
kompleksowo - 697 269 145
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
Remonty mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań, biur,
domów. Glazura, tynki, malowanie, panele, regipsy. Instalacje.
Fachowo i na czas. Rachunki.
Konkurencyjne ceny - 723 048
638
Remonty mieszkań, łazienki
panele - regipsy, gładzie, elektryka zabudowy, tynki, ocieplenia,
hydraulika, kompleksowo, konkurencyjne ceny - 697 269 145
Remonty od A do Z - wykończenie wnętrz, łazienek itp. - 792
290 475
Remonty, wykończenia domów
- i mieszkań. Faktury VAT - 502
283 823
RENOMAX - ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Stolarstwo - budowa i zabudowa tarasów, balkonów, podbitki,
balustrady - 502 283 823
Tanie remontowanie - malowanie
od 8 zł za m2, tapetowanie od 8
zł. za m2, gładź od 25 zł. za m2 .
Panele, wykładziny PCV i dywanowe - 662 077 015
Tanio posadzkarstwo - 787
259 122
Tynki maszynowe gipsowe i
cementowo - wapienne plus malowanie. Dwa agregaty ekipy z
dużym doświadczeniem. Szybko
tanio profesjonalnie. Faktura VAT
- 667 934 227
Tynki gipsowe - tynki cementowo wapienne i kompleksowe
wykańczanie budynków i elewacji.
Metoda - agregatami tynkarskimi
solidność fachowość - 609 173
963
Tynki maszynowe - cementowowapienne i gipsowe, faktura VAT,
jeśli potrzeba. Szybko, fachowo,
tanio - 601 372 447
Usługi dekarskie - wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby

dachowe, elewacje i ocieplenia
- 500 062 371
Usługi elektryczne - wykonam
prace elektryczne w każdym zakresie - nowe instalacje, wymiana
starych, awarie, naprawy, pomiary,
solidnie i niedrogo - 602 659 842
Usługi hydrauliczne - woda,
kanalizacja, c.o. gaz, awarie - 513
194 392
Usługi malarskie - szybko tanio
fachowo. Faktura VAT - 667 934
227
Usługi remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Usługi remontowo wykończeniowe - tanie i solidne remonty do
A do Z - 791 969 023
Usługi remontowo-budowlane
- kompleksowe wykończenie
wnętrz, szybkie terminy realizacji,
konkurencyjne ceny - 725 659
396
Usługi remontowo-budowlane remonty mieszkań, biur, adaptacja
pomieszczeń, gwarancja wysokich
usług i konkurencyjnych cen !
- 884 134 161
Wykonujemy usługi dekarsko
- ciesielsko-blacharskie montaż
obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140
Wykonujemy wszystkie - usługi
związane z dekarstwem od A
do Z, konkurencyjne ceny - 503
102 213
Wykonuję docieplenia budynków - ścianki regipsowe i układanie płytek plus malowanie - 792
764 018
Wykonuję stawianie budynków
- ogrodzenia z klinkieru różnego
rodzaju - docieplenia budynków,
układanie bruku - 693 762 761
Wykończenia wnętrz - na
terenie Jeleniej Góry i okolic w
dobrej cenie i profesjonalnie również ogrodzenia i elewacje - 723
379 850
Wylewanie posadzek - z agregatu - 661 837 156
Wywrotki - KAMAZ i IVECO do
15 ton - 608 649 813
Zaciskanie przewodów hydraulicznych - duży wybór. Niskie ceny!
- 693 638 727
Zatrudnię tynkarza - do ręcznego tynkowania piwnicy ok. 350
m2 - 603 783 652
Złota raczka - fachowiec branży
budowlanej i ogrodniczej przyjmie
zlecenia - 519 166 674

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubów, wesel,
komunii – fotografia okolicznościowa i techniczna, portrety
dzieci – 509 185 464
A g en c ja f o t o g r a f i c z n a ślubna, plenerowa, biznesowa,
reklamowa - 514 666 031
Agencja fotograficzna - fotografia: ślubna, plenerowa,

WA¯NE TELEFONY

T E L
Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: USŁUGI [różne, budowlane, fotograficzne, korepetycje, muzyczne, transportowe, zdrowie i
uroda, towarzyskie] MOTORYZACJA [sprzedam, kupię, zamienię] NIERUCHOMOŚCI [sprzedam, kupię,
zamienię, mam do wynajęcia, chcę wynająć] PRACA [dam pracę, podejmę pracę] RÓŻNE [kupię,
sprzedam] ZGUBIONO, ZNALEZIONO, ODDAM ZA DARMO, PRZYJMĘ ZA DARMO
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

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

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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OG£OSZENIA
okolicznościowa, reklamowa
i biznesowa. Profesjonalnie i
kompleksowo. Już dziś umów
się na spotkanie i sprawdź
nasze ceny!!! e-mail: biuro.af@
o2.pl - 514 666 031

wszystkich poziomach. Zapraszam - 506 481 118

Profesjonalna fotografia
cyfrowa - śluby, chrzciny, komunie, fotografia reklamowa - 609
763 912

Korepetycje z niemieckiego
- nauka na wszystkich poziomach.
Pomogę również w pisaniu prac.
Zapraszam – - 506 481 118

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Korepetycje, konwersacje z
języka rosyjskiego - wszystkie
poziomy - 602 779 383
Korepetycje z francuskiego
- wszystkie poziomy, tłumaczenia, matura - 691 688 237
Angielski - korepetycje - szkoła
podstawowa, gimnazjum. Dojazd
do domu - 609 353 755
J. niemiecki - nauka praktycznego
używania języka i gramatyka
(Certyfikat ukończenia szkoły w
Niemczech) - 509 90 88 22
Język niemiecki - jestem studentką filologii germańskiej i
udzielę korepetycji z języka niemieckiego. Dojazd do ucznia.
Zapraszam - 697 932 139
Korepetycje - udzielę korepetycji z języka niemieckiego na

Kurs obsługi komputera
w twoim domu - systemy
Win XP, Linux, Windows
Vista - jeśli nie masz
komputera, na czas lekcji zostanie przywieziony komputer edukacyjny
- 506 275 440

Korepetycje z matematyki
- tanio, skutecznie! Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum/technikum - 665 559 502

Kurs języka Norweskiego - w
Jeleniej Górze zapraszamy - 607
260 000
Nauczycielka matematyki udziela korepetycji na wszystkich
poziomach edukacyjnych, Jelenia
Góra – Sobieszów - 508 376 633
Oryginalne prace maturalne
- absolwentka filologii napisze
Nową, oryginalną pracą maturalną
z jez. polskiego - 667 598 500
Polonista - egzaminator i
historyk - powtórki przed maturą
- 603 367 256
Poszukuję - dobrego nauczyciela chemii. Korepetycje dla
gimnazjalisty - 508 240 826
Student matematyki - udzieli
korepetycji; gimnazjum, liceum,
studia wyższe, cena: 20 zł/godz.
kontakt:wojtekkk4@wp.pl - 697
164 349
Studentka II roku - filologii
angielskiej udzieli korepetycji
osobom chętnym już od 20 zł za
godzinę - 607 246 226
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego i z niemieckiego 25
zł/godz. - 509 902 542
Wypracowania szkolne podania, pisma urzędowe, wszelkie teksty pisane - tanio i fachowo.
Także dorywcze prace fizyczne,
ciężkie również - 693 347 146

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się starszą osobą
lub dzieckiem - referencje –
508 147 161

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

Zaopiekuję się osobą starszą
lub dzieckiem w Cieplicach
- doświadczenie, sumienność
- 607 970 621

USŁUGI
MUZYCZNE

ElizaBand profesjonalny zespól z doświadczeniem, mocny
repertuar, gwarancja dobrej
zabawy - 696 035 499
Heaven Trio z Mysłakowic wokal męsko-żeński. Waldek - 503
897 091
Pogotowie muzyczne - Szeroka oferta usług muzycznych od
małych przyjęć, grup wycieczkowych, po festyny KOLMUZ - 609
299 524
Trio Semplice - kameralny zespół
gitara, klarnet, akordeon (kontrabas) koncerty, recitale, eventy
i inne więcej na stronie - 609
325 082
Zespół - Wesela karaoke Demo na naszej stronie internetowej e-mail kontakt@zespolprestiz.
pl Profesjonalnie i niedrogo - 517
900 425
Zespół muzyczny ALTER - 3osobowy, wokal żeński i męski
demo na stronie, repertuar głównie
rozrywkowy - disco polo na życzenie GG5795496 darka1@wp.pl
- 605 328 731
Zespół muzyczny Music Party
- zaprasza do czadowej zabawy
na: weselach, bankietach, studniówkach Kontakt:music-party@
wp.pl - 605 450 117
Zespół SAXBAND DEMO i więcej informacji na stronie,
rozrywkowy skład i repertuar,
disco-polne tylko na życzenie
- 609 325 082

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
S por z ą d z anie o d w o ł a ń
od decyzji podatkowych do

PL

Wesela, imprezy, muzyka
akordeonowa, instrumentalno-wokalna na żywo – różny
repertuar „Muzyk Orkiestra”
– 692 046 727 – 075 75 339 21

ustaleń kontroli skarbowych
– 507 540 459
Poprowadzę dom – gotowanie, sprzątanie, prasowanie,
pieczenie ciast – 661 238 488
Karcher – profesjonalne
czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów, rolet,
tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki – 609 600 807 i
075 642 03 15
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Pracowałeś w Holandii,
chcesz zwrotu podatku, nawet
do 5 lat wstecz, uzyskać
rodzinne, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego zadzwoń
- 695 133 584
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza
25 Jelenia Góra - zakład czynny
pon-pt 10-17 sobota 10-13 - 603
835 483 i 075 64 215 98
Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia - 511
867 216, 075 76 49 237
Profesjonalne pogotowie
komputerowe - 792 371 176
Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowe Słowackiego 13 pokój
25 od 8:00 do 20:00 – 075 57
55 91 99
Podciśnieniowe czyszczenie
mechaniczne szczotkowanie

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

TRANSPRIM

Oferujemy przewóz osób z adresu na adres na
trasie Polska - Holandia. Wałbrzych, Jelenia Góra,
Legnica, Bolesławiec. Atrakcyjne ceny !

Tel.(+31)613-267-475 lub (+48)696-914-103

Alternatywna praca - w domu
przy komputerze mj.art@o2.pl
- 781 015 913
Pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - 601
837 677
Elektromonter monitoring
- alarmy, sieci LAN, sieci telefoniczne, instalacje elektryczne
- 725 419 007
Elektryk - modernizacja,
naprawa usterek itd. Szybko i
solidnie - 725 419 007
Elektryk instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, tanio
i solidnie cały region - 500 602
762
Meble, szafy wnękowe - pawlacze na wymiar tanio 500 452
760 Montaż mebli - solidnie i fachowo
- 509 982 680
Odzież używana „KOKO” - w
czwartek nowy towar Anglia!
Niskie ceny! Ul. Karłowicza 27,
ZAPRASZAM! - 662 205 911
Pielęgnacja i wycinka drzew czyszczenie i malowanie dachów,
czyszczenie rynien - 504 599
038
Pielęgnacja i wycinka drzew
- małych, dużych w miejscach
trudno dostępnych alpinistyczne,
zakładanie i pielęgnacja terenów
zieleni - 785 530 116

od materiałów budowlanych, pity
roczne - 509 677 922
Przegram kasety - Video VHS
na płyty DVD. Promocja 10 zł szt.
- 501 650 179
Psia psychologia - Psia psychologia - 662 149 167
Renowacja mebli antycznych
- usługi stolarskie - 695 604 919
Serwery Microsoft - doradztwo,
instalacja, konfiguracja, administrowanie. Backupy danych. komputeryjg@o2.pl - 606 778 233
Serwery, komputery - Naprawa,
konfiguracja, administrowanie.
Zabezpieczanie danych. Także
doradztwo. komputeryjg@o2.pl
- 606 778 233
Sieci bezprzewodowe - przewodowe. Routery, Neostrada,
dialog i nie tylko. Konfiguracja,
zabezpieczanie. komputeryjg@
o2.pl - 606 778 233
Sporządzę odwołanie - od
decyzji podatkowej i od ustaleń
kontroli skarbowej - 507 540 459
Stolarstwo - Usługi stolarskie
w szerokim zakresie. Profesjonalny park maszynowy. Wysoka
jakość usług. Zapraszamy: Podgórzyn, ul. Żołnierska 10 - 607
627 837
Ścinanie drzew, ciecie krzewów
- ogrodzenia z kamienia i nie tylko
- 504 172 577
Ścinka drzew - cięcie drewna na
opał, łupanie, układanie, wycinanie
krzaków, zarośli - 516 666 638

Pity - zapraszamy do rozliczania
się za rok 2008. Biuro Rachunkowe Alizze ul. Wolności 252
Jelenia Góra - 665 664 774

Ścinka drzew - Ścinka drzew w
trudnych warunkach za pomocą
technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego, karczowanie
i frezowanie pni. Wystawiamy
faktury VAT, polisa OC, pełne
uprawnienia. - 605 326 223

Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Bezpłatny
dojazd na terenie miasta - 609
805 185

Ścinka drzew - wycinka krzaków, zarosili, wiosenne koszenie
starych traw, cięcie drewna na
opał, łupanie, układanie, wszystko
robię solidnie ceny do negocjacji
- 516 666 638

Prowent - Biuro usług księgowych - poprowadzi KPiR, KH,
ryczałt, kadry i płace, płatnik, VAT

Świadectwa energetyczne dla budynków i lokali mieszkalnych
- 505 316 958

NAJWIĘKSZA AGENCJA
WE WROCłAWIU
zatrudni dziewczyny,
najwyższe zarobki

Tel. 0 669 496 772
możliwość zakwaterowania

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE
HYDRAULICZNE
DOCIEPLENIA

Jelenia Góra
tel. kom. 510 193 501
izotech.jgora.@wp.pl
www.izotech_jgora.republika.pl

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
075-7522980, 603533953, 697397297
Pozwól otoczyć się ciszą Karkonoskiego
Parku Narodowego i spędź wolny czas w Rezydencji
Lawendowe Wzgórze. Luksusowo urządzone pokoje,
przytulny salon kominkowy z kuchnią i jadalnią.
Malowniczy ogród z pięknym parkiem i altaną.
Wymarzone miejsce na kameralne
Zachełmie 64
tel. 607 44 66 44
spotkania rodzinne.

www.lawendowewzgorze.pl

Twoje n
owe miejsce w Jeleniej Górze !
okolicznoś
ą imprezę
ciow
Zorganizujemy Twoj
ą

Z tym ogłoszeniem do 14.03.2008

dywanów, tapicerek samochodowych - wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
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•
•
•
•
•
www.willarozawiatrow.com •

Zapraszamy
Marynistyczny wystrój wnętrz
wt-pt 14:00-22:00;
Kameralna Restauracja
sb-nd 12:00-22:00
Stylowy Bar
ul. Zamkowa 5
Podziemna sala taneczna i bilardowa
Jelenia Góra
Taras Letni z widokiem na Chojnik
Sobieszów
Noclegi w przytulnych pokojach
tel: 607 44 66 44

10 % rabatu na każde danie z menu w restauracji Willa Róża Wiatrów.
Kupon ważny do 15.03.2009

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

			
Kredyty
			

*
*
*
*
*

* bez 			
poręczycieli
* bez limitu wieku
		
* dochód już od 360 zł
		
* na oświadczenie
na działalność bez zaś. z US i ZUS
oferta dla zadłużonych
kredyty hipoteczne
kredyty konsolidacyjne
oferty nowych banków

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.
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OG£OSZENIA

Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos – zapraszamy. Cieplice ul. Cieplicka 74,
szkoła nr 6 - 502 108 290
Tłumaczenia - wykonuję wszelkiego rodzaju tłumaczenia z j.
polskiego na j. niemiecki oraz z
j. niemieckiego na j. polski - 697
972 701
Usługi stolarskie - tanio - 887
668 875
Wideofilmowanie i wynajem
białej limuzyny. Cena do uzgodnienia. Zapraszam! - 692 030 474
Wykonam projekt aranżacji
- dekoracje mieszkania, a także
tynki dekoracyjne - 601 143 665
Zrozumieć swojego psa - 662
149 167

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto Pomoc - Kraj - zagranica. Wypożyczalnia lawet - 790
320 241
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
BUS 6 osobowy, propozycje,
wyjazdy do Wrocławia - 609
172 300
Auto laweta - transport - 667
557 997
Autolaweta 24h - przewóz
aut powypadkowych Jelenia Góra
- 885 588 345
Autolaweta 24h - przewóz
samochodów uszkodzonych,
naprawa i skup aut - 692 723
836
Bus towarowy blaszak - wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport kraj
- zagranica do 1,5t - 606 508 723
Lotniska Przewozy - Praga Berlin - Wrocław - Katowice - 505
092 579
MPT Przewozy regionalne obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin F-ra VAT e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
Power Trans Expresowy - transport towarowy po całej Unii busami
z plandeką GPRS, solidnie i tanio
zapraszam do współpracy - 512
090 457
Przeprowadzki - przeprowadzki - transport ludzie do załadunku solidnie - 514 643 731
Przeprowadzki - transport
- przeprowadzki, solidnie, ludzie
do załadunku - 514 643 731
Przeprowadzki transport
- tanio i profesjonalnie firmy mieszkania kraj i UE warto - 500 452
760
Przeprowadzki - transport
- Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily
17m3, ład.1,5 tony,4,60 dł. pow.
ładunkowej. Ekipa do załadunku.
Tanio i solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki-transport - Usługi transportowe kraj,
zagranica. Przeprowadzki kompleksowe, ekipa do załadunku.
Tanio i solidnie. Bus Max 2t. - 509
211 282
Przewozy - do Niemiec - 693
331 170
Przewozy Na Lotniska - Berlin
- Drezno - Praga - Wrocław - Katowice - 785 537 157
Przewozy regionalne - MPT
przewozy osobowe do Czech
– całodobowo F-ra VAT e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
Przewóz osób - Oferuję szybki
i tani przewóz osób wygodnym
autem osobowym po kraju - 506
708 458
Przewóz osób - kraj i zagranica,
Ford Transit 8 osobowy, klimatyzacja - 609 086 821
Transport - Peugeot Boxer
- ładowność 1,5t. Tanio i solidnie
- 502 283 823
Transport - przeprowadzki
- oferujemy usługi transportowe w
zakresie ekspresowego transportu
towarów i przeprowadzek kompleksowych - 601 082 077
Transport ładunków – tanio,
Mercedes Vito - 504 596 483
Transport, przeprowadzki itp.
- 886 863 683

Usługi transportowe - Bus Maxi.
Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3,
ład.1,5 tony,4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio
i solidnie - 509 211 282

Przyjmę zbędną kabinę prysznicową i płytki ścienne - 725
669 330

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Maltańczyki, szczenięta z
rodowodem – 609 933 946 –
074 810 07 75

Posprzątam, umyję okna młoda dyspozycyjna, chętnie
podejmę stałą współpracę, email:
mojapraca@gmail.com - 501
973 711
Sprzątanie biur, mieszkań,
pranie dywanów. Cena od czasu
pracy - 668 355 557
Usługi sprzątania - pranie wykładzin, polimeryzacja posadzek,
usuwanie trudnych przebrudzeń
- 785 770 025

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Tipsy żelowe, manicure, pedicure, henna, parafina, makijaż
okazjonalny - zapraszam serdecznie - 790 769 171
Masz cellulit - najnowocześniejsze maszyny pomogą ci bez
wysiłku pozbyć się nadwagi i cellulitu. 10 min. u nas to jak 4 godz.
na siłowni. Wstąp do nas. Studio
FIGURA ul. Poznańska 21 J. Góra
- 604 284 638
Dyplomowany fizjoterapeuta
- podejmie się wykonania masażu
leczniczego relaksacyjnego antycellulitowego sportowego oraz
rehabilitacji domowej dojazd - 501
090 490
Fizjoterapeuta - wykonuje
masaże oraz rehabilitacje domowa
dojazd do pacjenta własny stół do
masażu - 501 090 490
Masaż całościowy 40 zł - 60 min
u Ciebie w domu. Dojazd na terenie Jeleniej gratis - 500 257 931
Student III roku fizjoterapii podejmie się masaży (częściowe
całościowe) lub rehabilitacji domowej- niedrogo dojazd do domu
własny stół do masażu - 609
983 971
Tipsy - Przedłużanie zdobienie
metoda żelową od 60 zł. Regulacja
brwi, henna, namicure, pedicure.
Body Piercing - 500 052 695
Tipsy na telefon profesjonalne - i
artystyczne zdobienia. Również
manicure, henna, zagęszczanie
rzęs, wizaż jestem dyplomowaną
kosmetyczką zapraszam - 506
211 843
Wszystko do stylizacji paznokci!
- KOS MEDICA ul. Wiejska 37,
Jelenia Góra. Zapraszamy! - 691
492 599

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

ZA DARMO
PRZYJMĘ/ODDAM
Junkers PG-6 - osobie potrzebującej biednej – sprawny - wymaga
oczyszczenia - 608 631 862
Telewizor Trilux-28 cali. Oddam za darmo telewizor Trilux28 cali - 601 332 679
Poszukuję pralki - oraz lodówki
najlepiej na terenie Karpacza - 603
231 162
Przyjmę meble - komplet do
spania szafę i inne. Samotna
matka z Zabobrza - 790 784 889
Przyjmę pralkę - automatyczna
- 603 233 636
Przyjmę telewizor - na chodzie
- 664 976 411

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM

PRACA
DAM PRACĘ
Przyjmę fryzjerkę - 500zł dzierżawy - 669 017 071
Zatrudnię ze znajomością
Buchaltera, Płatnika, 510 243
264 - banas.8567@nettax.com.
pl
Przyjmę na staż absolwentkę
ze specjalnością rachunkowość
510 243 264 - banas.8567@
nettax.com.pl
Przyjmę kucharza lub pomocnika do pracy w restauracji w
Szklarskiej Porębie 502 594 350
- Możliwe zakwaterowanie
Przyjmę kelnera lub kelnerkę
do pracy w restauracji w Szklarskiej Porębie 502 594 350 - Możliwe zakwaterowanie
Tipserka - lokal przy kosmetyczce i fryzjerze udostępnię
- 604 665 899
500 zł tygodniowo - kompletujemy
kadrę, zatrudnimy na stałe, nie
wymagamy doświadczenia - szkolimy. - 505 842 530
Agent d/s odszkodowań - praca
dla agenta d/s odszkodowań
wypadkowych, również jako praca
dodatkowa, CV na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 501 039
202
Ankieterów - zatrudnię osoby
do przeprowadzania ankiet w
Jeleniej Górze, Gryfowie, Lwówku,
Wleniu, Karpaczu, Szklarskiej
Porębie. Praca dodatkowa, atrakcyjne zarobki. CV na adres bzkalas@poczta.onet.pl - 508 265
360
Atrakcyjna praca - dla podmiotów gospodarczych, pracujących za granicą, osób fizycznych.
Płacimy ZUS , zatrudnienie na
cały etat. Praca nie koliduje z
dotychczasowym zajęciem - 075
76 14 809
Au-pair - szukam opiekunki
do 6 tygodniowego dziecka oraz
pomocy domowej. Możliwość
zamieszkania (Jelenia Góra)
Wymagany język niemiecki lub
angielski. - 697 673 006
Avon bądź pierwsza - Wpisowe
0 zł + torba Batycki gratis + woda
toaletowa w prezencie za złożenie zamówienia na 200 zł, GG
8170064 Bank - do nowo otwieranej
placówki finansowej w Jeleniej
Górze poszukujemy doradców
finansowych; zainteresowanych
ofertą prosimy o CV i LM na
prsta@o2.pl Barmanka/kelnerka - od
15.03.przyjmę dyspozycyjne studentki do kawiarni PPCAFE w
Cieplicach. Rozmowa o pracę od
16.30 do 19.30 w czwartek 05.05.
w kawiarni, pl. Piastowski 31, proszę o życiorys - 693 389 292
Cieśla szalunkowy - Firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie. - 075 64 64 557, 0501
418 553
Dla agentów - rozszerz swoją
działalność . Świetne produkty
finansowe. Dodatkowe wysokie
prowizje . Zadzwoń i umów się na
spotkanie - 667 894 576
Dla Ciebie - centrum likwidacji
nadwagi i otyłości u dorosłych
i dzieci potrzebuje 5 osób do
współpracy na stanowisko konsultanta.(zapewniam bezpłatne
szkolenia na terenie Jeleniej Góry)
wykształcenie min. średnie - 669
367 184

Zatrudnię ekspedientkę
z doświadczeniem w
handlu - branża spożywczo-mięsna
- 693 221 323

Dla kobiet - do reklamowania
kawy oraz organizacji Coffee
Party. Oferta współpracy dla kobiet
kreatywnych w wieku 40-60 lat.
Informacje: biuro@samanatura.
pl - 607 122 636
Do nieruchomości - zatrudnimy
osoby z J. Góry, pow. 25 lat, posiadające samochód, umiejętności
obsługi komputera i odwagę w
kontaktach z Klientami. Aplikacje
- CV i LM na e-mail: biuro@stepien.org.pl
Dochodowa praca w domu
- uczciwa firma. Umowa o dzieło.
Zarobki zależne od zaangażowania. Kontakt: znwaleria548@
gmail.com - 691 536 458
Doradca finansowo -ubezp. Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV mailem:
joanna_borowska@cu.com.pl
- 075 64 65 050
Doradca finansowy - do nowo
otwieranej placówki finansowej
w Jeleniej Górze poszukujemy
doradców finansowych; zainteresowanych ofertą prosimy o CV i
LM na adres: j.oziemski@capitalpro.eu - 728 921 037
Ekspedientkę - z doświadczeniem w handlu, branża spożywczo-mięsna - 693 221 323
Fajna praca w kawiarni - Zatrudnimy do małej gastronomi (kawiarnia/bar) na pasażu w Tesco, praca
w tygodniu dla osób uczących
się. Praca jest spokojna i sympatyczna, dla osób odpowiedzialnych. - 664 788 136
Farmaceutę - zatrudnię w
Bolesławcu farmaceutę do apteki.
Kontakt: tel. 665-249930 lub e-mail
filtex@gazeta.pl - 665 249 930
Firma kosmetyczna - poszukuje
do współpracy osoby w rożnym
wieku - Nienormowany czas pracy,
wysokie zarobki - wiek bez ograniczeń - 607 100 923
Firma zatrudni opiekunki poszukujemy osób chętnych do
współpracy z firmą opiekuńczosprzątającą. Opieka nad osobami
starszymi i dziećmi. Zatrudnienie
na umowę o dzieło lub zlecenie.
- 506 058 456
Fm Group - odkryj wyjątkowe
kolekcje FM GROUP. Zostań klientem lub dystrybutorem!! Potrzebujesz więcej informacji? zadzwoń
- 601 346 378
Handlowiec - w branży informatycznej. Szczegóły telefonicznie
lub na kontakt@maciejabramowicz.pl - 501 037 889
Hostessa - Adecco Poland Nr
cert. 364/3dla Klienta z Lubania
poszukuje osób na stanowisko:
Hostessa. Wymagania: ukończone 18-lat, ks. sanepidu. Prosimy o przesyłanie CV na adres
a.zejdler@adecco.com - 768
629 795
Hotel Jan w Wojcieszycach
- zatrudnimy recepcjonistkę i
kelnera ze znajomością języka
niemieckiego oraz osobę do pralni
hotelowej - 503 137 797 075 76
93 031
Hotel w Karpaczu - Ośrodek
Szkoleniowo - Wypoczynkowy
zatrudni osobę z doświadczeniem
na stanowisku kelner/barman.
CV proszę przesyłać na adres
mailowy joannakornosz@e-apollo.
eu - 664 499 810
Hotel Sasanka *** w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharza oraz
recepcjonistkę na bardzo dogodnych warunkach. CV prosimy
przesyłać na adres: hotel@hotelsasanka.pl. - 075 75 28 000
Kelner/barman - poszukujemy kelnera/barmana - praca w
Cieplicach - 665 501 228
Kierowcę autobusu - Firma
RO-KO Car Service Sp z o.o. z
siedzibą w Jeleniej Górze zatrudni
kierowcę autobusu. Wymagane
prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób. Aplikację proszę wysyłać na:biuro@roko.jelenia.pl - 514
800 710
Kierownik recepcji - język
angielski lub niemiecki, doświadczenie w hotelarstwie - recepcja,
zarządzanie zespołem - CRK Centrum Rekrutacji Kadr Jelenia Góra

ul. Wiejska 29 ,biuro@crk-kadra.pl
- 075 7543965, 605 661 481
Konsultant - międzynarodowa
firma z branży Wellness poszukuje
5-ciu osób do współpracy w charakterze konsultanta w gabinecie
dietoterapii. Wykształcenie min.
średnie. Wynagrodzenie prowizyjne. - 691 96 76 76
Księgowa - na zlecenie Klienta
CRK Centrum Rekrutacji Kadr prowadzi rekrutację na stanowisko:
księgowa -kontakt :Jelenia Góra
ul. Wiejska 29 , biuro@crk-kadra.
pl - 075 75 43 965, 605 661 481
Księgową - do biura rachunkowego z doświadczeniem, do
uproszczonej księgowości i płac,
najlepiej z Buchalterem i Płatnikiem, dobre wynagrodzenie oferty:
banas.8567@nettax.com.pl - 510
243 264
Kucharza - hotel w JG - Kucharza/pomoc kucharza na etat.
Doświadczenie książeczka sanepidu - 661 689 790
Kucharza - hotel w JG potrzebny kucharz/pomoc kucharza na cały etat. Doświadczenie
w branży , otwarty , z pomysłami.
Możliwość awansu . Od zaraz. CV
na podany e-mail. alex.am.1116@
gmail.com Kucharze, pomoce, kelnerki
- zatrudnimy na dogodnych warunkach kucharzy, kelnerki w restauracji w Szklarskiej Porębie - 508
673 701
Kursy dla dorosłych - Centrum
Kształcenia Plejada. Bogata oferta
kursów dla dorosłych - atrakcyjne
ceny. - 075 648 83 85
Mało zarabiasz ? Doradztwo
finansowe. Praca na umowę zlecenie lub dział. gosp. Najwyższe
prowizje na rynku. Zadzwoń ,
umów się na spotkanie. - 667
894 576
Marketing sieciowy - Europejskie Centrum Odszkodowań.
Pomoc osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych.
Działalność jako agent i menadżer.
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - 663 937 173
Mechanik sam. specjalista
- poszukuję wyspecjalizowanego
mechanika który potrafi usunąć
w moim samochodzie drgania
silnika Mercedes diesel. - 075
61 37 652
Murarz - Hotel Gołębiewski
zatrudni murarza - 075 76 18
042
Murarz - klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca za
granicą. Wysokie wynagrodzenie
- 075 6464 557, 501 418 553
Murowania - wykończenia firma ogólnobudowlana poszukuje
pracownika do prac wykończeniowych, murowania - klinkier itp.
- 606 508 723
Nauczyciel w przedszkolu zatrudnię osobę z wykształceniem
pedagogicznym, najlepiej o kierunku wychowanie przedszkolne,
na stanowisku nauczyciela w
przedszkolu. - 075 75 58 620
Nauczyciela kosmetologii
- Centrum Kształcenia Plejada
zatrudni Nauczyciela kosmetologii.
Wymagania: tytuł mgr kosmetologii, przygotowanie pedagogiczne.
e-mail: jgora.plejada@op.pl - 075
648 83 85
Oferta pracy dla szwaczek
- stała lub dodatkowa. Wymagania - umiejętność szycia spodni
jeansowych. Atrakcyjne wynagrodzenie - 075 75 50 120 509
282 546
Operator linii lakier. - ZORKA
Sp. z o.o. zatrudni operatora linii
lakierniczej - wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku
adres firmy: Dworcowa 19 Jelenia
Góra zorka@zorka.pl - 075 64
66 300
Opieka - firma szuka doświadczonych osób do opieki nad
dziećmi i osobami starszymi.
- 075 75 22 954
Opieka na terenie Niemiec potrzebuję dojrzałego mężczyznę
do pracy na terenie Niemiec, do
opieki nad starszym panem. Język
niemiecki - kontaktowy. Doświadczenie w pielęgnacji chorego.
- 00491781944863

Opieka nad dzieckiem - Szukam
opiekunki do dziecka - wiek 3,5
roku doraźnie, w czasie braku
możliwości posłania do przedszkola, np. w razie choroby, najlepiej w domu, w Sobieszowie. Pilne
- 509 421 219
Opieka Stuttgart - Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
wymagany język i doświadczenie,
- (075) 724 89 60
Opiekunka do dziecka - szukamy opiekunki dla naszej 2
letniej córci. Na 8 godzin dziennie.
Najchętniej z okolicy Małej Poczty,
INTERMARCHE, Centrum - 601
388 811 lub 075 64 195 00
Opiekunka, pomoc dom - szukam opiekunki do dziecka, która
zajmie się również domem. Istnieje możliwość zamieszkania,
wymagana znajomość j. ang. lub
niemiecki - 697 673 006
Oriflame - 1 zł + kuferek kosmetyczny + 50 zł + zestaw próbek w
prezencie GG 12499228.
Pałac Łomnica - Pałac Łomnica
Sp. z o.o. szuka pracownika
ogrodowego w średnim wieku.
Proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem 075/7130460 - 075
713 04 60
Pokojowa - Pałac Paulinum
zatrudni pokojową. Chętnych
prosimy o kontakt telefoniczny
lub osobiście od poniedziałku do
piątku w godzinach 8 - 15 - 075
64 944 00
Pomoc do kuchni - kucharz
- Karpacz - pensjonat zatrudni
na umowę kucharza - pomoc do
kuchni , osobę do gotowania - 607
054 063
Pomoc kuchenna - „Gościniec”
w Wojcieszycach zatrudni pomoc
kuchenną. - 668 37 33 76
Pomocnik budowlany - na
budowę - 696 725 540
Potrzebny brukarz - firma
zatrudni brukarzy z doświadczeniem Dobrze widziana umiejętność posługiwania się niwelatorem
Praca na terenie Wrocławia i nie
tylko - 502 373 839
Praca - branża finansowa - nie
wymagamy doświadczenia, pełne
szkolenie, możliwość zdobycia
zawodu - warunki: wykształcenie
średnie, komunikatywność. Szukamy 5 osób! - 517 053 790
Praca - kierowcę z kat. C i E
- 502 142 945
Praca biurowo-handlowa - firma
Sanpol - branża grzewczo-sanitarno- instalacyjna-poszukuje
pracownika do pracy biurowo-handlowej w Jeleniej Górze. CV i list
motywacyjny proszę przesyłać na
adres: jeleniagora@sanpol.pl Praca dla ambitnych - współpraca z firmą kosmetyczną
Oriflame /bezpłatne szkolenie/
+ Marketing sieciowy wysokie
zarobki Zapraszam - 607 100
923
Praca dla pielęgniarek - Dyrekcja
Szpitala Woj. w J. Górze. zatrudni
pielęgniarki na Oddz.: Neonatologii, Neurologii, Pulmonologii i St.
Dializ. Preferujemy zatrudnienie
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tel.- Nacz. Pielęgniarka - 075 75
372 13
Praca nie dla wszystkich - gabinet dietoterapii - przeprowadzanie konsultacji. Poszukujemy do
współpracy jeszcze 3-ch ambitnych i komunikatywnych osób.
Wykształcenie nie jest wymagane,
zapewniamy przeszkolenie - 691
967 676
Praca od zaraz - na stałe osoby
młode, chcące się rozwijać i
zarabiać dobre pieniądze, na
stanowisko doradcy klienta lub
pracownika obsługi technicznej
- 75 764 70 19
Praca od zaraz - poszukujemy
pracownika na stanowisko: pracownik obsługi klienta na stacji
paliw Orlen - podjazd. Chętnych
proszę o wysłanie e-maila na
adres msawicki7@wp.pl Praca
od zaraz, dogodne godziny pracy.
- 510 047 253
Praca od zaraz - Praca dla osób
kreatywnych, przedsiębiorczych,
lubiących wyzwania oraz otwartych na wiedzę. Wysokie zarobki.
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Zapraszam na rozmowę. - 600
736 911

anten i rynku TV-SAT, CV na email
biuro@mont-sat.pl - 602 810 896

Praca w domu! - Atrakcyjna
praca w domu przy swoim ulubionym komputerze. Cały kraj. REK561 Pisz na nasz adres poczty
elektronicznej: euromail@o2.pl
- 660 925 531

Sprzedawca / magazynier
- praca na 1/2 etatu; 12.00-16.00;
Przyjmowanie zamówień i wysyłka
towarów; znajomość branży oponiarskiej; znajomość programu
subiekt; kontakt ekotech@onet.pl
- 601 666 547

Praca w gastronomii - legalna
praca w restauracjach i pizzeriach
na terenie Niemiec dla kelnerek,
barmanek i pomocy kuchennych
- 00496187906330
Praca w Grecji - pracownik
(kobiety) biura turystycznego na
greckiej wyspie Rodos. 700 euro
netto. Zadzwoń lub napisz. 075
647 44 02, almavar@almavar.pl
- 075 647 44 02
Praca w Norwegii - poszukuję
elektryka ze znajomością wykończeniówki budowlanej do pracy w
Norwegii - 607 260 000
P ra c a - O r i f l a m e r o z d a j e
nagrody i pieniądze dla ambitnych nowych współpracowników
. Współpraca tylko dla Kobiet
kontakt GG 12499228 Praca z angielskim - firma Opal
Med. zatrudni osobę z komunikatywną znajomością j. angielskiego. Obowiązki: pozyskiwanie
nowych odbiorców i dostawców
z zagranicy. CV proszę wysyłać
na: rekrutacja@opalmed.eu - 075
64 53 928
Przedstawiciel handlowy
- hurtownia branży spożywczej
poszukuję przedstawiciela handlowego z doświadczeniem i prawo
jazdy kat. B. CV prosimy przesyłać
na e mail augustolimaro@op.pl Przedstawiciel handlowy wyłączny dystrybutor na Dolnym
Śląsku tłoczonych soków jabłkowych z domu Rembowskich,
poszukuje kandydata na stanowisko Przedstawiciel Handlowy.
- 075 755 02 09
Przyjmę do stałej pracy - w
Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, e-mail:
info@tele-market.pl - 693 100
000
Recepcjonistkę w JG - Praca
stała. Wymagana biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i
piśmie. Miła aparycja, samodzielność , pracowitość. CV na e-mail
alex.am.1611@gmail.com - 661
689 790
Restauracja w Karpaczu zatrudnię na stałe kucharza oraz
kelnerkę, dobre zarobki do pracy
w restauracji ASTORIA - 502
583 999
Rysunek Autocad - zlecę dokończenie rysunku łożyskowania
żurawia przyściennego w programie AutoCad Mechanical - 507
065 179
Samodzielna - dla osób twórczych, odważnych i otwartych na
wiedzę. Bez ograniczeń zarobkowych. whf@tlen.pl - 793 311 413
Software developer - poszukujemy programistów webowych z
doświadczeniem w projektowaniu
aplikacji w technologii .NET, ASP,
Web Services, języku C++, z językiem angielskim. Prześlij swoje
CV na joannamichniewska@cfw.
pl - 48 12 353 61 96
Specjalista - poszukujemy
osób chętnych do współpracy w
branży związanej z odżywianiem,
suplementacją oraz pielęgnacją
skóry - 607 800 188
Sprzed. konsultant TV-SAT
- wymagania: znajomość komputera, dyspozycyjność, prawo
jazdy kat. B, znajomość zagadnień

Stolarze montażyści - praca
dla stolarzy - montażystów , Mile
widziane doświadczenie w branży.
proszę o kontakt telefoniczny lub
cv na radek@pioniermeble.pl
- 886 740 274
Striptiz - szukam striptizera
na 8 marca do dyskoteki - 605
468 011
Szukam pracy na budowie rigipsy, tynki tradycyjne, kafle,
elektryka, gładzie, panele. Szukam pracy na stałe lub wykonam
zlecenia. - 691 049 470
Telefonia dialog S.A. - Telefonia Dialog S.A. poszukuje
kandydatów do pracy w charakterze Reprezentanta Handlowego
umowa - zlecenie, wynagrodzenie
prowizyjne 2500-4000 email:
danuta.kutkowska@dialog.pl - 605
221 281
Telemarketer(ka) - do sprzedaży Internetu. Wysokie zarobki!
Dogodne godziny pracy. Cv na
mail praca@jpkomputery.com.pl
- 075 64 20 210
Tłumacz chińskiego - potrzebuję tłumacza języka chińskiego
do jednorazowej pomocy. - 501
037 889
Tynkarza - do ręcznego tynkowania piwnicy ok. 350 m2 - 603
783 652
Wejdę w spółkę - branża obojętna - 692 712 710
Własne, małe firmy - Prowadząc działalność gospodarczą
oszczędzasz. Pogodzisz pracę
we własnej firmie z obowiązkami w
nowej pracy . - 075 76 14 809
Wokal do zespołu - przyjmę do
zespołu dziewczynę mile widziana
znajomość języka angielskiego,
szansonistkom z dyskietkami
i mikrofonem dziękuję, praca
pensjonat, wesela, zabawy inne
- 783 011 110
Zarządzanie i marketing poszukuje kogoś kto oczywiście
odpłatnie wykona pewne drobne
zadanie na poziomie 1 roku studiów. Płatność 120zl. Kontakt
borys_wielki@o2.pl - 661 807
724
Zatrudnimy konsultantów 2000 netto, atrakcyjne szkolenia,
możliwości awansu dla najlepszych. - 668 187 645
Zle c ę t r a n s p o r t d r e w n a Potrzebne auto samowyładowcze
do drewna stosowego. Powyżej 10
kubików na kurs. - 601 145 684
Zlecę wykonanie instalacji – c.o.
i gaz w domu jednorodzinnym
w rozsądnej cenie Kowary - 601
775 135

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Sprawny emeryt po studiach
– chętnie popracuje „na czarno”
– 191cm i 115kg – 603 365 231
Wykształcenie średnie zawodowe, język angielki bardzo dobry, kurs komputerowy
ukończony – 511 033 437
30 lat w handlu - doświadczenie
w szkoleniu na sprzedawców,
cukierników - oczekuję propozycji pracy - 606 260 872

Doświadczony tokarz - ślusarz podejmie pracę - 889 942
595
Poszukuję pracy - kierowca
kat. B, lat 36 - kraj i zagranica
- 605 913 469
Fizjoterapeutka studia
licencjackie, podejmie pracę w
Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943
Podejmę pracę jako sprzedawca! wiek 25 lat dyspozycyjna - 724 146 685
Kierowca, traktorzysta 25
lat praktyki, dyspozycyjny,
bez nałogów, umowa o pracę
dowolna - 782 682 132
Kierowca, traktorzysta Kat. B
T 25 lat praktyki, dyspozycyjny,
bez nałogów, umowa o prace
dowolna - 782 682 132
27 lat prawo jazdy B, mechanik
samochodowy – jakąkolwiek
- 609 365 333
Kobieta 50 lat - podejmę
pracę u siebie w domu bez
etatu. Wykształcenie średnie.
Sumienna, uczciwa - 728 116
751
1/2 etatu - w handlu, znajomość
kasy fiskalnej w stopniu podstawowym, posiadam ks. sanepidu,
z zawodu jestem technikiem
żywienia - 695139130
22 lata prawo jazdy kat B C - młody
solidny i sumienny poszukuje
pracy, znam się na wielu rzeczach
i interesuje mnie każdy rodzaj
pracy - 693 891 578
25 letni - chłopak podejmie prace
w godzinach popołudniowych tak
od 2 do 3 godzin - 606 102 124
Budowlaniec - kat. B - szukam
pracy na budowie przy remontach
elewacjach, murowaniu i nie tylko,
jestem osobą bez nałogów, bdb.
znajomość budownictwa - 669
935 027
Budowlaniec - z wieloletnim
doświadczeniem podejmie pracębudowa domów od podstaw,
znajomość rysunku technicznego
(murowanie, tynkowanie, zbrojenie, betonowanie itd.) - 503
416 233
Budowlaniec - za granicą
- regipsy, płytki, wykończenia,
usługi ogólnobudowlane - 510
592 375
Budowlańcy szukają pracy
- na budowie od zaraz. Doświadczenie, wykształcenia budowlane - 601 972 043
Cieśla, zbrojarz 30 lat - na
budowie, młody, dyspozycyjny,
bez nałogów - 504 567 608
Cukierniczka - posiadam
certyfikat, doświadczenie w
zawodzie - 691 210 724
Część etatu - studentka st.
zaocznych podejmie pracę w
niecałym wymiarze godzin - 792
183 848
Dekarz - posiadam kilkuletnie
doświadczenie w tej dziedzinie
- 609 654 791
Do sklepu - podejmę pilnie
pracę - 785 134 369
Do sklepu - poszukuje pracy w
handlu znajomość kasy fiskalnej
terminala posiadam książeczkę
sanepidowska - 663 391 537
Dobry pracownik - mam 23
lata (student zaoczny) poszukuję
pracy na pełny etat, doświadczenie w pracy z klientem,
prawo jazdy kat B, jestem osobą
uczciwą i odpowiedzialną nie
szukam pracy na chwilę. - 793
240 588

Dodatkową - za rozsądne
wynagrodzenie, mam 24 lata,
jestem osobą dyspozycyjną posiadam prawo jazdy, samochód.
Zadzwoń, a się przekonasz, pracuję szybko i dokładnie - 516
975 799
Doradca klienta - kobieta,
31 lat, wykształcenie średnie,
doświadczenie w branży usług
finansowych, czynne prawo jazdy
kat. B. - 512 411 040
Dosłownie każdą - dosłownie
każdą - nie ważne co to jest,
ważne że dobrze płatną, młody
21 lat - 796 712 130
Dziewczyna szuka pracy jestem młoda ambitna i dyspozycyjna, mam prawo jazdy kat B.
Nie interesuje mnie żadnego typu
akwizycja - 798 486 557
Dziewczyna szuka pracy młoda, ambitna, dyspozycyjna,
lubię nowe wyzwania, prawo jazdy
kat. B - 798 486 557
Ekonomistka - na terenie
Jeleniej Góry lub okolic - 793
447 101
Elektromonter - uprawnienia SEP do 1kV, umiejętności
czytania rysunków, schematów.
Doświadczenie w instalacjach
elektrycznych, monitoringu, alarmach. Prawo jazdy kat B - 725
419 007
Fizyczna - praca każda fizyczna
nawet na miesiąc - 667 456 330
Fryzjerka - poszukuję pracy
w salonie fryzjerskim (średnie
umiejętności) do doszkolenia.
Spełniam kryteria do wysokich
dotacji dla pracodawcy od PUP
za stworzenie miejsca pracy - 601
297 607

Hydraulik - szukam pracy - 514
147 292
Hydraulik – woda, gaz, c.o.,
klimatyzacja, chłodnictwo, solary,
i wiele innych uprawnienia not udt
- 509 901 497
Informatyk - projektowanie
stron WWW (HTML, PHP, Macromedia Flash + action script, Java
Script), projektowanie relatywnych
baz danych (MSSQL, MySQL),
tworzenie grafiki komputerowej
(Adobe Photoshop), znajomość
języka programowania Visual
Basic.NET, tworzenie aplikacji
bazodanowych w systemie klientserwer. - 790 209 177
Instruktor kat. B - podejmę
pracę instruktora nauki jazdy kat.
B. Dyspozycyjny z doświadczeniem. - 692 695 310
Inżynier - podejmę dodatkową
pracę w weekendy lub popołudniu
po 16, doświadczenie i chęć do
pracy, znajomość pakietu Office,
Windows, sieci komputerowych,
rysunku technicznego, prawo
jazdy kat. B - 782 020 994
Jako piekarz - i nie tylko, posiadam uprawnienia na wózek
widłowy podejmę każdą pracę
- pilnie mam dziecko w drodze
- 796 850 702
Kierowca - kurier do 3,5t - kierowca B - znajomość topografii
regionu dolnośląskiego, pracowałem jako kurier i szukam pracy.
- 600 185 431
Kierowca B i C - jako kierowca lub kurier posiadam duże
doświadczenie w prowadzeniu
aut dostawczych po Niemczech
- jestem dyspozycyjny od zaraz
- 606 957 348

Gastronomia/hotel - posiadam wykształcenie gastr. hotel.
oraz duże doświadczenie zawodowe. podejmę prace w poważnej
firmie w j.g. lub okolicach. - 695
943 795

Kierowca B, C, C + E - posiadam wszystkie dokumenty
potrzebne do pracy jako kierowca
- 605 450 812

Gotowy do pracy od zaraz
- student zaoczny zarządzania
poszukuję pracy stałej, doświadczenie w pracy z klientem prawo
jazdy kat. B, obsługa komputera,
pozytywnie nastawiony i chętny do
pracy - 793 240 588

Kierowca B, C - podejmę pracę
od zaraz jako kierowca - 724
297 578

Hydraulik - Monter instalacji
budowlanych, 34 lata, znajomość
różnych technologii, fachowiec,
język angielski, - 514 147 292
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Kierowca B, C, E - podejmę
prace od zaraz - 669 595 967

29

Kierowca B, C + E - doświadczenie 2 lata w transporcie międzynarodowym. 33 lata, sumienny,
pracowity i uczciwy - 501 194
177
Kierowca B, C, C + E - Szukam
pracy jako kierowca na terenie
Polski, posiadam prawo jazdy
kat. B, C, C + E kartę kierowcy,
kurs na przewóz rzeczy, kurs na
wózki widłowe, aktualne badania,
książeczka zdrowia lat 32 - 500
219 609
K iero w c a C - p o s i a d a m
doświadczenie - 721 581 631
Kierowca kat. B - 28 lat,
sumienny, pracowity, uczciwy,
bez nałogów, z doświadczeniem
- 605 962 691
Kierowca kat. B - dyspozycyjny,
lat 54 podejmę pracę w okolicy J.
Góry - 695 413 253
Kierowca kat. B - jako kierowca
- Miły, dyspozycyjny, łatwo nawiązuję kontakty, doświadczenie w
prowadzeniu samochodu. 24 lata.
- 667 268 947
Kierowca kat. B - młody w pełni
dyspozycyjny podejmie pracę jako
kierowca, najchętniej busa - 691
975 674
Kierowca kat. B - pilnie jako
kierowca, w firmie kurierskiej
itp. nie posiadam działalności i
samochodu dostawczego, młody,
ambitny, uczciwy - 601 059 275
Kierowca kat. B - posiadam
samochód osobowy - 500 315
022
Kierowca kat. B - w firmie
kurierskiej itp. nie posiadam działalności i samochodu dostawczego. pojadę i dojadę wszędzie.
3 letnie doświadczenie na Polskich
i zagranicznych drogach. - 725
525 640
Kierowca kat. B, C + E - Mam
32 lata uczciwy dyspozycyjny,
kurs na przewóz rzeczy, ADR +
CYSTERNY, badania psychotechniczne, doświadczenie na
śmieciarce a dorywczo transport
Berlin - Polska. Pilnie i chętnie
podejmę prace - 663 638 427

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

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

R7
NUME

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v
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Kierowca licencja ochrony pilnie szukam pracy prawo jazdy
kat. A, B, C, D, E. zaświadczenie
na przewóz rzeczy i osób licencja
ochrony 1 stopnia! - 607 195 005
Kierowca magazynier - z
uprawnieniami i doświadczeniem
- 669 483 600
Kierowca na weekendy - chciałbym podjąć dorywczą pracę jako
kierowca, posiadam prawo jazdy
kat. B. niestety z tego faktu że
jestem jeszcze uczniem mogę
tylko pracować w weekendy - 667
708 453
Kierowca przedstawiciel Podejmę każdą pracę jako kierowca. Mam 26 lat prawo jazdy
kat B, BE, C, CE, kurs na przewóz
rzeczy, rozszerzone ADR, karta
kierowcy, książeczka sanepidu,
aktualne badania psychotechniczne - 697 561 679
Kierowca z busem - poważne
oferty - 669 872 101
Kierowca ze stażem - prawo
jazdy kat. A, B, C, D, E doświadczenie na pojazdach wysoko
tonażowych i autobusach - 509
265 945
Kobieta szuka pracy - kobieta,
29 lat pilnie podejmie pracę (praca
w kuchni, w sklepie lub inna) mail:
anna11123@wp.pl
Konserwator - podejmę
pracę przy konserwacjach i naprawach wszelkich urządzeń w AGD
- 724 297 578
Kosmetyczka - wynajmę salon
kosmetyczny bądź pomieszczenie
na salon - 503 469 714
Kosmetyczka, inne - 25 lat,
studia kosmetyczne licencjackie,
profesjonalne tipsy, mobilna (
kat. B),mila aparycja, praca niekoniecznie w branży. Kontakt na
maila : izabela1884@gmail.com
POZDRAWIAM. - 506 211 843
Kowary - od zaraz - 25-latek
średnie z maturą, bez nałogów
pilnie podejmie pracę na terenie
Kowar, Karpacza lub okolic. Posiadam kurs spawacza oraz obsługi
suwnic - 513 317 044
Kucharz - pilnie szukam stałej
pracy mam 5 letnie doświadczenie
znam kuchnie: polską, grecką i
włoską kontakt e mail: lukas83m@
onet.eu Kucharz - pomoc kucharza kobieta 32 lata podejmie od zaraz
pracę jako kucharz lub pomoc
kucharza, wykształcenie gastronomiczne. Na terenie Jeleniej Góry
lub okolic. e-mail: mojapraca@aol.
pl - 501 973 711

Prenumerata

Kucharz - pomoc kuchenna od zaraz prace na kuchni Jelenia

Góra-Cieplice, 27l., nie karany
- 513 048 307

o2.pl lub z numerem telefonu
- 514 599 356

Kucharz, pomoc kuchenna jako kucharz lub pomoc kuchenna.
Mam staż w gastronomii kilku letni.
- 691 682 129

Murarze i nie tylko - podejmiemy
pracę od zaraz. Wykształcenia
budowlane (technik budownictwa,
mistrz, murarz), doświadczenie
(murowanie, tynkowanie, docieplenia, wykończeniówka, itd.)
- 601 972 043

Magazynier, kierowca - młody
26 lat, podejmę prace. Prawo
jazdy kat B od 7 lat kierowca
aktywny, uprawnienia na wózek
widłowy od 8 lat - 792 473 415

Na budowie - okolice Jeleniej Góry
- 508 904 084

Magazynier/wózki - Ukończyłem kurs magazyniera z obsługą
wózka jezdniowego podnośnikowego (widlaki). Mam też prawo
jazdy kat. B. - 663 463 665

Na budowie w Karpaczu - mam
24 lata. Wykształcenie średnie,
pracowałem już na budowie jako
zbrojarz, umiejętność obsługi kas
fiskalnych. - 513 048 124

Magister sztuki - dyplom ukończenia studiów magisterskich
w zakresie sztuki muzycznej,
mężczyzna 25 lat, podejmę pracę
na terenie Jeleniej Góry i okolic.
- 604 460 269

Na weekendy - szukam pracy
- 669 417 059

Mężczyzna - wiek 28 lat Wykształcenie wyższe. Każdy lubi
ze mną pracować, bo nie trzeba
mi powtarzać tego samego. - 665
186 190
Mgr ekonomii - staż - jestem
zarejestrowana w PUP. Za staż
płaci Urząd. Chętnie zdobędę
doświadczenie zawodowe. email:kasia.zgryzek@wp.pl - 507
790 522

Nauczyciel muzyki - mężczyzna, 25 lat, dyplom ukończenia
studiów magisterskich w zakresie
sztuki muzycznej, ukończona
szkoła muzyczna I i II stopień w
klasie akordeonu i fortepianu.
- 604 460 269
Od zaraz - młody, dyspozycyjny,
kat. B, doświadczenie w prowadzeniu busa, praca jako kierowca
PL-UE, w pracach remontowowykończeniowych od A do Z, również jako przedstawiciel handlowy
szukam pracy - 514 311 272

Młoda dziewczyna - wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
łatwo nawiązuję kontakty, szybko
się uczę mnsmile@interia.eu

Odpowiedzialna - Studentka
ostatniego roku PWR ze znajomością komputera, kasy fiskalnej
posiadająca książeczkę sanepidu
podejmie pracę - 502 723 019

Młoda i ambitna - posiadam
prawo jazdy kat. B średnie
wykształcenie pracowałam w sklepie z odzieżą, spożywczym oraz
sklep chemiczny. Interesuje mnie
praca w sklepie - 663 643 295

Odpowiedzialny od zaraz
- podejmę pracę jako sprzedawcamagazynier (dośw.),kierowca (kat.
B), pomocnik budowlany. Solidny,
odpowiedzialny od zaraz. - 788
420 821

Młoda po szkole gastronomicznej - jako, pomoc kuchenna,
pokojowa itp. Mam, doświadczenie w swoim fachu. Miła, uczciwa
o niepowtarzalnej aparycji - 791
457 947

Operator - podejmę pracę na
stanowisku operatora. koparko
- ładowarki. - 510 210 129

Młoda uczciwa z samochodem
- podejmę się każdej pracy posiadam własny samochód osobowy
jestem pracowita i uczciwa - 661
598 355

Operator koparki - Podejmę
prace jako operator koparki - 603
585 708

Młoda, ambitna - szukam pracy
w recepcji, restauracji, biurze
sklepie, zaopiekuję się osobą
starszą, bądź dzieckiem - mam
doświadczenie w obsłudze klienta
- 506 542 383
Młody dyspozycyjny - młody,
energiczny, punktualny, rzetelny
z prawem jazdy i własnym autem
podejmę jakąkolwiek pracę - 609
284 057
Młody podejmę od zaraz - na
terenie Cieplic i Jeleniej Góry.
Praca fizyczna lub dorywcza.
Proszę o kontakt maximaxx@

Operator - poszukuje pracy
jako operator na koparko - ładowarkę - 503 099 389

Operator koparki - posiadam
uprawnienia i doświadczenie.
- 669 385 993
Operator podn. koszowy prawo jazdy kat B, C uprawnienia
do obsługi suwnic, uprawnienia na
ładowarkę, interesuje mnie praca
w soboty i niedziele - stormee@
poczta.onet.pl
Opieka w Niemczech - studentka
pielęgniarstwa z doświadczeniem
w opiece nad osobami starszymi
wyjedzie do Niemiec w terminie
01.04. - 30.04. - 723 067 362
Osoba niepełnosprawna - pracowałam w biurze jako pracownik administracyjny, a także w

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!

marketingu podejmę jakąkolwiek
pracę biurową lub przy centrali,
tel. bardzo proszę o kontakt tel.
lub na e-mail szaurin@wp.pl - 669
089 106
Pilne - jako kurier na terenie
Polski. prawo jazdy kat. B - 793
359 694
Pilne kierowca - młody, ambitny
podejmie prace jako kierowca.
Prawo jazdy kat B. Pilne - 691
345 352
Pilnie - 26 lat prawo kat. B
podejmie pracę od zaraz - 514
311 272
Pilnie - jako kierowca kat. B.
Posiadam też uprawnienia na
wózki jezdniowe - 662 338 111
Pilnie - kobieta 34l podejmie
pracę na etat w J.G. Technik
ochrony środowiska, doświadczenie jako laborant chemiczny
- 505 807 387
Pilnie - mam orzeczenie o niepełnosprawności - Grupa 3 - 785
484 558 512 646 833
Pilnie podejmę pracę - doświadczenie w stolarce meblowej, montaż, transport, doświadczenie w
transporcie międzynarodowym,
kat. B. punktualność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie - 503
064 816
Pilnie - młoda po szkole gastronomicznej, z praktyką w swoim
fachu, podejmę pracę jako pomoc
kuchenna, pokojowa sprzątanie i opieka nad dzieckiem itp.
Miła, aparycja sumienna uczciwa
szybko, ucząca się - 791 457
947
Pilnie - zawód sprzedawca
popołudniami lub wieczorami i
weekendy - 660 725 384
Pilnie na budowie - jako pomocnik budowlany w Jeleniej Górze
lub Cieplicach - 721 276 724
Pilnie podejmę - pracę dodatkową co drugi dzień - 664 127
894
Pilnie podejmę prace ! - doświadczenie w stolarce meblowej, montaż, transport, doświadczenie w
transporcie międzynarodowym,
kat. B. punktualność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie - 505
954 630
Pilnie poszukuję pracy - młoda,
dyspozycyjna bez rodziny podejmę
pracę od zaraz wykształcenie wyższe pedagogiczne - 513 194 355
Pilnie szukam - jako Pracownik
Fizyczny lub Sprzątaczka (Hotele
Banki Restauracje) na cały etat
na terenie Jeleniej Góry Gosia
- karmel1987@wp.pl lub 889
799 945
Pilnie szukam pracy - lat 33 na
etat - 691 264 522

Pilnie szukam pracy - mam
26 lat, obsługa komputera (cert.
ECDL) wykształcenie średnie
(administracja i rachunkowość),
technik handlowiec - 513 047
096
Podejmę Karpacz okolice - Pani
40, niepaląca, samochód, podejmie dodatkową prace w gastronomii, hotelarstwie w Karpaczu
lub okolicy. - 605 953 836
Podejmę każdą - 19 lat, kat
B uczeń wieczorówki 3 klasy
każda prace nie boje się nowych
wyzwań. Zadzwoń nie pożałujesz
- 663 057 694
Podejmę prace - młoda, komunikatywna, ucząca się zaocznie
- 697 453 851
Podejmę prace, kat. B - od
zaraz, technikum handlowe - 669
948 035
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń
biur., bardzo szybko się uczę.
Wykształcenie techniczno- administracyjne, w trakcie technik
informatyki (zaocznie). Prawo
jazdy kat. B - 665 522 135
Podejmę pracę - jako kierowca,
posiadam prawo jazdy kat. B, 28
lat doświadczenia za kierownica,
dobra znajomość europy, bez
wypadkowa jazda, niekarany,
sumienny, uczciwy oraz wszystkie
prace remontowe - 693 805 173
Podejmę pracę - mężczyzna
34 lata podejmie pracę. Prawo
jazdy kat. B doświadczenie w
handlu, jak również budowlane
- 502 538 727
Podejmę pracę - podejmę
pracę w każdym zawodzie i lubię
wszystko naprawiać. - 724 297
578
Podejmę pracę 24l - mężczyzna
24 lata, po studiach elektronika i
tel., prawo jazdy kat. B, uczciwy,
pracowity podejmie prace. jubson@wp.pl - 603 583 977
Podejmę pracę biurową podejmę stałą pracę. Posiadam
doświadczenie w dziedzinie biurowości, praca z klientem. Chęć
rozwoju. - 663 954 026
Podejmę pracę jako barmanka/
kelnerka lub w sklepie/wypożyczalni/hurtowni. Nie na produkcji
Teren Jeleniej Góry - 691 516
473
Podejmę pracę od zaraz - mam
24 lata, wykształcenie średnie.
Obsługa komputera, urządzeń
biurowych i kasy fiskalnej. Kontakt:
aniajg2@poczta.onet.eu - 697
380 759
Podejmę pracę od zaraz - młody,
kreatywny i ambitny chłopak bez
nałogów pilnie poszukuje pracy.

e-mail: bartoszb4@wp.pl - 793
332 003
Podejmę pracę w JG - jestem
pracowity, wykształcony, energiczny i posiadam auto. Chętnie
zaprezentuję się na rozmowie
rekrutacyjnej. - 791 691 441
Podejmę pracę w ochronie uczeń policealnej szkoły ochrony
podejmie pracę w ochronie na
terenie Lubania Gryfowa lub Jeleniej Góry - 667 557 739
Podejmę pracę w sklepie - spożywczym lub odzieżowym - 785
134 369
Podejmę pracę w sklepie spożywczym, chemicznym lub w
solarium - 785 134 369
Pomoc kuchenna - Młody 26
lat po szkole gastronomicznej
podejmę prace J Góra - 792
473 415
Pomoc kuchenna - pomoc
kuchenna lub pokojowa podejmie
pracę od zaraz - 516 371 761
Pomoc kuchenna/kucharz
- Poszukuję pracy głównie na
weekendy jako pomoc kuchenna/
kucharz, posiadam doświadczenie, po cv pisać na Marcinswiniarski1@o2.pl - 669 417 059
Pomocnik budowlany - młody, z
dużym doświadczeniem (wykończenia), własny samochód podejmie od zaraz - 791 615 636
Poszukuję pracy - prawo jazdy
kat. B, C z doświadczeniem w
zawodzie oraz uprawnienia na
wózki widłowe i żurawie samojezdne. - 604 537 202
Pilnie potrzebuję pracy. Najlepiej
jako barmanka. Mam doświadczenie. Podejmę każdą pracę - 697
560 620
Praca dla pary za granicą szukamy pracy za granicą przy
produkcji lub farma itp. - 888
519 270
Praca dodatkowa - dorywczej
po 16: znajomość niemieckiego
(biegle) oraz angielski, prawo
jazdy kat. B, obsługa komputera
- 509 072 098
Praca dorywcza - studentka
dziennych studiów fizjoterapii
podejmie pracę w weekendy,
doświadczenie w gastronomii,
handlu i obsłudze klienta - 605
551 231
Praca na weekendy - mile
widziane oferty jako pomoc
kuchenna, ale mogą być też inne
- 661 813 040
Praca na weekendy - pilnie
poszukujemy( 2 pełnoletnie dziewczyny) pracy na weekendy - 722
076 869

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
O
OGŁ

5

zł
+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
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Praca na weekendy - studentka
II roku filologii angielskiej, szuka
pracy na dogodnych warunkach
z elastycznym grafikiem. e-mail:
agawa12_88@o2.pl - 607 246
226
Pracownik biurowy - studentka
zaocznie z doświadczeniem szuka
pracy na stanowisku pracownik
biurowy-administracyjny. Jelenia
Góra-Szklarska Poręba. - 607
767 150
Pracownik budowlany - młody,
kreatywny, ambitny, bez nałogów
i doświadczony pracownik, podejmie pracę przy wykończeniach
wnętrz i nie tylko. Pracę podejmę
od zaraz. e-mail: bartoszb4@
wp.pl - 793 332 003
Pracownik produkcyjny - praca
na cały etat, wykształcenie średnie,
dyspozycyjność, doświadczenie w
pracy w zakładach produkcyjnych.
- 721 037 329
Prawo jazdy B - 25 lat, poszukuję ciekawej stałej pracy za sensowne pieniądze - niekoniecznie
jako kierowca - 792 696 386
Przedstawiciel handlowy
- młody, dyspozycyjny z doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej, prawem jazdy i własnym
samochodem podejmie prace od
zaraz - 791 533 711
Przedstawiciel handlowy
- młody, dyspozycyjny z doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej, prawem jazdy i własnym
samochodem podejmie prace od
zaraz - 791 615 636
Przy komputerze - szukam
uczciwej pracy przez Internet lub
chałupnictwa. - 693 332 338
Rozniosę ulotki - jestem osobą
pracującą szukającą dodatkowego
zajęcia. Mam 24 lata posiadam
prawo jazdy, samochód i dużo
wolnego czasu. Podejmę każde
dodatkowe zajęcie - 516 975 799
Rozniosę ulotki - po domostwach na terenie JG. - 792 187
937
Spawacz - uprawnienia do
spawania metodą 111/135.Ponad
dwuletnie doświadczenie, średnie
wykształcenie oraz prawo jazdy
kat. B, C - 667 337 624
Spawacz 135/141 - spawacz z
uprawnieniami poszukuje pracy
posiadam również uprawnienia na
wózki widłowe i układnice magazynowe - 503 099 389
Specjalista ds. BHP – podejmę
współpracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferuje
fachowe doradztwo oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z tym obszarem działalności
- 781 616 421

Sprzątaczka - w charakterze
sprzątania obiektów biurowych
domów itp. także w weekendy
- 796 301 207
Sprzedawca - kasjer - doświadczenie, dyspozycyjność, 41 lat z
Jeleniej Góry - 691 019 891
Sprzedaż, inna dodatkowa
- szukam pracy w sprzedaży lub
jakiejkolwiek pracy dodatkowej.
Posiadam duże doświadczenie
oraz wiele umiejętności również
przydatnych w pracy fizycznej
- 693 776 975
Stałe miejsce pracy - najlepiej
biuro lub sekretariat. - 691 516
473
Student prawa - studiów niestacjonarnych (III rok) - 698 076 496
Student szuka pracy - dodatkowej pracy popołudniami lub
w weekendy - mam kilkuletnie
doświadczenie w pracy biurowej
- podejmę pracę umysłową lub
fizyczną - 502 129 880
Student zaoczny - 23 lata.
prawo jazdy kat. B - 782 219 737
Studentka - każdą pracę w
okolicach Jeleniej Góry - jestem
dyspozycyjna, sumienna i punktualna, mam doświadczenie w
opiekowaniu się dziećmi - 693
494 742
Studentka administracji - studentka V roku administracji podejmie prace, najchętniej biurowa
- 601 148 400
Studentka pielęgniarstwa - studentka pielęgniarstwa z doświadczeniem w opiece nad osobami
starszymi wyjedzie do Niemiec
w terminie 01.04. - 30.04. - 723
067 362
Studentka podejmie pracę
- Jestem osobą odpowiedzialną,
dokładną i szybko zdobywam
nowe umiejętności. Studiuję
zaocznie - 691 063 023
Studentka poszukuje pracy
- na weekendy. Uczę się na studiach dziennych. Staram się przystosować do rożnych warunków
pracy. Mój e-mail:paulinkaaa891989@o2.pl - 603 253 940
Studentka st. zaocznych poszukuje pracy na część etatu
lub na cały, j. angielski, książeczka sanepidu, pracowałam
już jako kelnerka, i na produkcji.
Studentka fizjoterapii zaocznej
- 792 183 848
Studentka zaoczna - obecnie
na 3 roku studiów, po rocznym
stażu na stanowisku pracownik biurowy, prawo jazdy kat b,
komunikatywna, pracowita - 668
486 011
Studentka zaoczna Pedagogiki
z wykształceniem – technik han-

dlowiec, z ukończonym kursem
na przedstawiciela handlowego,
z odbytym stażem jako pracownik
biurowy. Podejmie pracę od 17
marca. - 781 839 433
Studentka zaoczna - podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry.
Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Dyspozycyjność
poniedziałek - piątek i niektóre
weekendy - 724 111 906
Studentka zaoczna - studentka
2 roku na UE poszukuje pracy.
Prawo jazdy kat B, obsługa komputera - 695 444 406
S tudentka z a o c z n a - z
wykształceniem hotelarskim
podejmie pracę w hotelarstwie
lub też w biurze - 605 158 082
Szef kuchni - kucharz - na terenie Jeleniej Góry lub Karpacza
- duże doświadczenie zawodowe,
znajomość kuchni świata - 871
880 914
Szef Kuchni - Kucharz - z
doświadczeniem poszukuje pracy
- 513 652 651
Szklarska Poręba - za barem,
jako kierowca, doświadczenie,
inne propozycje, 25 lat, wykształcenie średnie, język niemiecki,
komputer, auto + GPS - 508
524 892
Szukam - pracy dodatkowej, co
drugi dzień, młody bez nałogów
prawo jazdy kat. B - 664 127 894
Szukam pół etatu - kobieta doświadczenie w handlu, telemarketingu podejmie pracę. Może być
również sprzątanie biur, mieszkania, domu (nie interesuje mnie
Oriflame i Avon) - 503 312 357
Szukam pracę - do Niemiec do
opieki od zaraz język słaby, 2 razy
już byłam rodzina zadowolona
Mariola Bębenek - 516 122 095
Szukam pracy - 33 letni kierowca C + E z 10-cioletetnim
doświadczeniem na wywrotce
- 507 035 113
Szukam pracy - ciesielskie,
zbrojarskie, murarskie. Proszę o
telefon po godzinie 18-stej. - 075
76 73 214
Szukam pracy - jakiejkolwiek,
może być też przy wykończeniach
wnętrz, fachowo - 518 204 021
Szukam pracy - kierowca kat. B
i C - 508 149 409
Szukam pracy - kierowca, kat.
B z własnym autem/ford eskort
kombi/szuka pracy. Chętnie do
rozwożenia pieczywa i innych
towarów na terenie Kamiennej
Góry, Lubawki - 669 416 923
Szukam pracy - lat 33, kobieta,
wykształcenie średnie poszukuję
pracy na etat - 505 807 387

Szukam pracy - mam 22 lat,
interesuje mnie praca w sklepie
- sprzedawca. Nie mam doświadczenia w tym zawodzie, ale szybko
się uczę i jestem chętna do pracy,
interesuje mnie praca na cały etat,
8 godzin - 504 120 703
Szukam pracy - mam 27 lat i
jestem studentką studiów zaocznych. Podejmę każdą dorywczą
pracę lub pracę chałupniczą. - 691
553 623
Szukam pracy - mam 30 lat,
po studiach chemicznych - 512
227 384
Szukam pracy - młody mężczyzna, komunikatywny, odpowiedzialny - 792 168 677
Szukam pracy - młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. C szukam
pracy - 697 884 677
Szukam pracy - na budowie lub
jako mechanik samochodowy.
Posiadam auto na gaz - 723
226 884
Szukam pracy - obsługa komputera, prawo jazdy kat. B., wyższe
wykształcenie - 509 507 930
Szukam pracy - po godz.15 do
wieczora. Jestem uczniem technikum, osobą pełnoletnią. Posiadam prawo jazdy kat.B. Palenie
w piecu, odśnieżanie, noszenie
opału, pomoc przy starszych osobach itp. - 792 178 320
Szukam pracy - pracy popołudniami - 609 093 325
Szukam pracy - stolarz, reperator(zaprawiacz wad drewna)
operator walców drogowych.
Podejmę pracę w w.w. zawodach.
Proszę dzwonić po godzinie 18
- 603 300 695

Szukam pracy w kuchni - 30letnia kobieta podejmie prace jako
pomoc kuchenna na terenie Jeleniej Góry kaska_1110@wp.pl
Szuka m pracy w kuchni podejmę pilnie pracę najchętniej
jako pomoc kuchenna. Mam 30
lat, wykształcenie gastronomiczne
mail. anna11123@wp.pl
Szukam pracy w Niemczech
- jako gospodarz/opiekun domu
w Niemczech. Chętnie zajmę się
ogrodem i obejściem. Pan 45 lat.
- 669 416 923
Szukam pracy w sklepie podejmę pracę w sklepie - 785
134 369
Szukam pracy - prawo jazdy
kat. B, duże doświadczenie w
pracy z klientami w Polsce oraz
za granicą. Dobry j.ang. oraz
komunikatywny niemiecki - własny
samochód - 721 757 515
Szukamy pracy - dwóch chłopaków z Olszyny Lubańskiej szuka
pracy fizycznej najlepiej w jakimś
zakładzie stawka 5-7zl netto.
W Jeleniej albo w okolicy Jeleniej Góry lub niedaleko Olszyny
Lubańskiej - 880 731 016
Ślusarz - spawacz - podejmę
pracę posiadam certyfikat 135
- 663 361 292
Technik żywienia - ambitna,
solidna, miła aparycja 25 lat podejmie pracę o zaraz - 663 978 870
Tokarz ślusarz - duże doświadczenie jako tokarz - od zaraz - 885
829 912
Tokarz, kierowca - wieloletnie
doświadczenie - 606 454 718

Szukam pracy - zdolny, ambitny,
28lat, pracowałem sporo czasu na
budowie - 757 551 294

W auto-komis, inne - lub przy sprowadzaniu aut. Szeroka znajomość
branży motoryzacyjnej. Mechanik
samochodowy 25 lat. Za normalne
pieniądze - 508 524 892

Szukam pracy m. 26 lat - oraz
doświadczenie w handlu i budownictwie - 886 419 988

W sklepie - ogólnospożywczym,
spożywczym, odzieżowym lub
kosmetycznym - 663 391 537

Szukam pracy na budowie murowania, gładź, malowanie,
panele, regipsy itp. - 508 770
483

W sklepie rowerowym - mam
znajomość serwisowania rowerów
i ich składania - 508 298 393

Szukam pracy na budowie rigipsy, tynki tradycyjne, kafle,
elektryka, gładzie, panele. Szukam pracy na stałe lub wykonam
zlecenia - 691 049 470
Szukam pracy na budowie szukam pracy na budowie (docieplenia gładzie ściany działowe z
regipsów sufity podwieszane itd)
- 796 880 198
Szukam pracy w Karpaczu - jako
kelnerka na pełny etat lub co 2
dzień blisko centrum w Karpaczu
- 668 818 176

W SPA, gabinetach - dyplomowany refleksoterapeuta (stopy,
twarz i głowa) podejmie współprace, doświadczenie w pracy w
hotelowych SPA e-mail: terapie.
naturalne@op.pl - 668 124 412
Weekendy, wakacje, ferie. Podejmę pracę na weekendy, w
wakacje, w ferie, i w dni wolne od
nauki w gastronomi jako pomoc
kuchenna/kucharz, oferty na email: Marcinswiniarski1@o2.pl
odeślę CV - 669 417 059
Wykształcenie wyższe - mężczyzna w wieku 25 lat z dyplomem
ukończenia wyższych studiów
magisterskich podejmie pracę na
terenie Jeleniej Góry i okolic - 604
460 269
Złota rączka budowlana - bogate
umiejętności budowlane, elektryczne. Doświadczenie w pracy
jako magazynier, ślusarz, mistrz
produkcji oraz na budowie. Prawo
j. kat. B, wózki. Pilnie szukam
pracy! - 609 317 930

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

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

Mieszkania deweloperskie od 3.700
zł netto. Na Osiedlu Park Sudecki w o
pow. od 33 m2 do 89 m2 położone są w
nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym z windą. Tylko w Biurze
„Nieruchomości Kopczyńscy”, przy zakupie
apartamentów NIE płacisz prowizji, płacisz
połowę stawki taksy notarialnej.

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

Złota rączka budowlana - umiejętności budowlane, elektryczne.
Doświadczenie w pracy jako
ślusarz, magazynier, budowlaniec,
mistrz produkcji. Wózki, kat. B.
Pilnie szukam pracy w kraju albo
za granicą! - 509 3148 85
Złota rączka - Doświadczenie
w pracy jako ślusarz, magazynier,
budowlaniec, mistrz produkcji.
Wózki, kat. B. Pilnie szukam pracy
w kraju albo za granicą! - 509
314 885

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

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

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

Złota rączka! - Posiadam
doświadczenie w pracy jako ślusarz, magazynier, mistrz produkcji oraz bogate umiejętności i
doświadczenie budowlane. Prawo
j. kat. B, wózki. Szukam pracy
w kraju albo za granicą - 609
317 930
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Działka budowlana – Oś.
Czarne – 1265m2 – woda,
kanalizacja, prąd, gaz, panorama Karkonoszy 110 zł/m2
– 517 355 452
Działka z domem gospodarczym – lub wynajmę. Działka
ok. 1000m2 w Cieplicach – 075
75 59 376
Wygodny, nowy dom, piękne
miejsce w Jeleniej Górze do
wykończenia z podwójnym
garażem – ładna działka 1000m2,
wszystkie media – 514 316 781
Mieszkanie II p. – M3 w Świdnicy – 075 75 316 95
Bez pośredników 3 pokojowe,
70m2, po generalnym remoncie
4 po./10, PCV, panele, garderoba, zabudownay balkon. W
cenie może być 300 m2 działka
ogrodnicza 230 000 zł do negocjacji 075 61 37 652
Działka w Dziwisziowie - Leśne
Zacisze 1735m2 - 170.000 - 885
342 947
Bez pośredników Zabobrze I,
43m2, IV piętro, dobre położenie
- 602 600 556
Garaż przy ulicy Wyczółkowskiego 15 - 660 541 090
Dom w Kowarach i działkę
budowlaną w Mysłakowicach
- 505 054 003
171806. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący 230 m2, z
wolnostojącym garażem 76 m2,
w okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce
o pow. 1980m2. Dom wewnątrz w
trakcie robót wykończeniowych.
- 608 476 183 i 608 021 872
171878. Mieszkanie w centrum
- na pierwszym piętrze 72 m2 , 3
pokoje, kuchnia z jadalnią. Lokal
po kapitalnym . Do mieszkania
należy podziemny garaż oraz piwnica. Jeldom - 602 72 72 42
171883. Mieszkanie Zabobrze I - 2
pokojowe 135 000. Jeldom - 602
72 72 42
171886. 135 000 zł 68 m2 - 3
pokoje, po remoncie, pierwsze piętro z osobnym wejściem i dwoma
tarasami. Gmina Stara Kamienica.
- 667 219 752
171891. Mieszkanie 61 m2 - 3
pokoje na parterze, w wieżowcu
na Zabobrzu III. 210000 zł. NŻ
- 667 219 752
171892. Mieszkanie 42 m2 - 2
pokoje, wyposażone, trzecie piętro
Zaborze III. 166 000 zł. NŻ - 667
219 752
172254. Mirsk okolice - dom, 150
m2 działka 1300 mkw. 180 tys. zł
Nieruchomości Pindyk - 601 209
198; 075 75 23 505
172286. Parter 66m Cieplice
- położone na parterze kamie-

Sprzedam 60m2 w Świeradowie Zdroju, blisko
centrum, I piętro, okna
nowe plastik - czyste, po
remoncie, C.O., - kotłownia w budynku - rozkładowe, Cena 240,000
- 511 890 513
Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowo produkcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra - Kowary
- 601 221 559,
502 548 771

DO WYNAJĘCIA LUB SPRZEDAŻY

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

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

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

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

W JELENIEJ GÓRZE NIERUCHOMOŚĆ
KOMERCYJNA NA DZIAŁCE 2500m2
z POWIERCHNIĄ MAGAZYNOWĄ 640m2

tel. kom. 880 003 093

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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nicy, Po remoncie kapitalnym,
nowe okna, instalacje, ogrzewanie
gazowe, stan deweloperski. Duży
przestronny salon z aneksem
kuchennym. Duża łazienka .
Weranda - 502 068 0168

172389. Atrakcyjny dom - nowy w
Piechowicach - 508 240 826

172295. Lokal handlowo usługowy
- Obiekt nadaje się na powierzchnię
magazynowa, halę produkcyjną,
hurtownię. 275m Obiekt posiada
wygodny parking dla klientów, miejsce garażowe - PARTNER Nieruchomości - 502 068 168

172429. Willowe z ogrodem - blisko
centrum, 3 pokojowe, własny ogród.
piętro dwu rodzinnego domu. Blisko
centrum. Cena 270 tyś zł. Polecam
Remigiusz Rychlewski Nieruchomości - 501 736 644

172308. Działki budowlane - Miłków,
50zł m2, wielkość do uzgodnienia, widok na Śnieżkę, media (w
trakcie przekształcania na budowlane-gmina Podgórzyn obiecuje
plan zagospodarowania na jesień)
jr400@live.de - 0049 1607979707
172351. Dom 199 tys. zł - Stara
Kamienica okolice, działka 6600
mkw. Nieruchomości Pindyk - 601
209 198; 075 75 23 505

172424. Parter na gabinet - blisko
centrum dwa pokoje z niezależnym
wejściem od ulicy. Nieruchomości
Partner - 604 869 172

172432. Mysłakowice dom - doskonały także do prowadzenia różnorodnej działalności. Doskonały na
zajazd, warsztat, hurtownię lub sklep.
Nieruchomości - 501 736 644
172434. Grunty rolne 8,36 ha – ok.
18 km do Jeleniej Góry. Dwa prostokątne kawałki. Doskonałe na KRUS ,
pełne dopłaty z dodatkiem górskim.
Doskonała cena. Nieruchomości
- 501 736 644

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Mieszkanie do niewielkiego remontu, o powierzchni 60 m2, dwupokojowe,usytuowane
na trzecim piętrze w kamienicy, przy ul. 1-go
maja, w centrum Jeleniej Góry. Składa się z
dużego 30 m2 pokoju gościnnego, drugiego
mniejszego, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Ogrzewanie z sieci,opłaty miesięczne wynoszą około 480 zł z ogrzewaniem. 180 000 zł.
Serdecznie polecam.
Kędziorek Anna tel: 667 219 752
Bardzo ładne, trzypokojowe mieszkanie, o
powierzchni 68 m2, położone na pierwszym
pietrze w pięcio rodzinnej kamienicy, w
gminie Stara Kamienica. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie, z dwoma tarasami i
osobnym wejściem. Ogrzewanie centralne,
rozprowadzone, z pieca na węgiel, znajdującego się w przedpokoju. Do mieszkania
należy komórka na strychu, pomieszczenie
gosp. pod tarasem i drugie, niegdyś pełniące funkcje garażu. Mieszkanie, w bardzo
dobrym stanie, ładnie utrzymane. 135 000
zł. Serdecznie polecam
Kędziorek Anna 667 219 752. NŻ.

Do wynajęcia dwa lokale w centrum
po gruntownym remoncie 50 i 42 m
na biuro, gabinety i usługi. Od zaraz.
Atrakcyjna cena.
Iwona Bosacka 784 942 492

172463. Cieplice 3 pokojowe centrum. nieopodal Uzdrowiska, z
antresolą. Po solidnym remoncie,
kominek. Możliwość dokupienia
garażu. 270 tys. Nieruchomości
- 501 736 644
172614. M-3 Szklarska Poręba duże mieszkanie w samym centrum
Szklarskiej Poręby w wyremontowanej kamienicy, dwa garaże, ogródek,
132 m2, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
172615. Bolków okolice dom - 8
pokoi, 360 m2 działka 3600 m2, 380
tys. zł Nieruchomości Pindyk - 607
270 989; 075 75 23 505
172617. M-2 Różyckiego - ładne,
mieszkanie po remoncie, 39 m2,
155 tys. zł, III piętro, Nieruchomości
PARTNER - 790 359 599
172622. M-4 centrum - stylowe,
wysokie mieszkanie w centrum
miasta, wysoki parter zadbanej
kamienicy, dobre na gabinet, biura,
97 m2, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599

Pietro - 3 pokoje - dwurodzinnego ,
pięknego przedwojennego domu we
Wleniu, na dużej działce. Piękny ogród,
miejsce na garaż, spokojna okolica z
trasami spacerowymi oraz z doskonałym dojazdem do Jeleniej Góry.
N.Żebrowscy - 602 732 135 Bogdan
Sondej.

Dom ok 8 km od Jeleniej Góry. Solidny ,
przedwojenny. Usytuowany przy ważnej
drodze. Doskonały do zamieszkania jak i
do prowadzenia różnorodnej działalności ,
włącznie z restauracją, możliwie sklepem,
hurtownią czy warsztatem. Wygodna,
duża działka, doskonała cena.
Remigiusz Rychlewski 501736644

173364. Do wykończenia Cieplice
- sprzedam mieszkanie do wykończenia w Cieplicach, 60 m2. Cena
179 tys. zł. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
173371. 2 pokojowe - 36 m2 na
Zabobrzu III - 600 434 800
173402. Mieszkanie 64 m2 - po
remoncie, 3 pokoje, wysoki parter
w bloku z windą, Zabobrze II. NŻ
- 667 219 752
173404. Mieszkanie 52 m2 - po
remoncie, 2 pokoje, drugie piętro w
czteropiętrowym bloku, Zabobrze III.
- 667 219 752
173405. Mieszkanie 78 m2 - w idealnym stanie, 4 pokoje, piąte piętro
w bloku z windą, Zabobrze II. - 667
219 752
173418. 2 pokojowe Karpacz - 48
m2 - 2 piętro 195 tys. zł Nieruchomości Pindyk - 601 209 198; 075
75 23 505

172635. Umeblowane - bardzo
zadbane, słoneczne mieszkanie
51m2 .Dwa przestronne pokoje z
obszernym balkonem. Kuchnia w
zabudowie AGD, COMMANDER,
nowe okna PCV, podłogi - panele.
Drzwi antywłamaniowe, PARTNER
Nieruchomości. - 502 068 168

173420. Pół domu 250 tys. zł - Jelenia Góra, 4 pokoje, 67 mkw. podział
w pionie Nieruchomości Pindyk - 601
209 198; 075 75 235 05

172675. Sobieszów kawalerka - po
remoncie, do niewielkiego odświeżenia, 30 m2, I piętro odremontowanej
kamienicy w centrum Sobieszowa,
parking, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599

125000 dwa pokoje - Zabobrze I
- 662 112 344

172735. 135 000 zł 68 m2 - 3 pokoje ,
po remoncie, pierwsze piętro z osobnym wejściem i dwoma tarasami.
Barcinek. NŻ - 667 219 752
172738. Mieszkanie 52 m2 - po
remoncie, 2 pokoje, drugie piętro, w
czteropiętrowym bloku na Zabobrzu
III. NŻ - 667 219 752
172750. Mieszkanie 65 m2 - 3 pok. +
aneks - I piętro - 4 piętrowego bloku
w bardzo spokojnej dzielnicy ok. 2
km od centrum i 300 m od Szkoły
Podstawowej nr 10. Blok został w
zeszłym roku ocieplony. Mieszkanie
posiadające 3 pokoje oraz kuchnie
z jadalnią położone jest w sposób
zapewniający duże nasłonecznienie
od samego rana do zachodu słońca
- dodatkowo 5 metrowa piwnica- 260
000,00 zł - bez pośredników - 605
655 184
172778. Dom 280.000 - poniemiecki
w okolicy Jeleniej Góry działka 4000
m2. - 668 667 637
173011. Stylowe w Sobieszowie
- mieszkanie z garażem i ogródkiem Nieruchomości Partner - 604
508 308

Do sprzedania kawalerka 40 m po
gruntownym remoncie w centrum Jeleniej Góry.
Polecam Anna Roziel 509 156 552

mie Nieruchomości Pindyk - 601 209
198; 075 75 235 05

173125. Sobieszów kawalerka
- Kawalerka po remoncie, do niewielkiego odświeżenia, kuchnia
osobno, 30 m2, I piętro kamienicy
po remoncie, centrum Sobieszowa,
95 tys. zł, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
173133. Szklarska Poręba - duże
mieszkanie w centrum Szklarskiej
Poręby Górnej, po remoncie, 132
m2, piękna kamienica, dwa garaże,
ogródek, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
173172. Całe piętro - niewielkiego
dwurodzinnego domu 3 pok. 71 m2
działka 878 m2 obrzeże Zabobrza,
cena 270 tys. PLN - 602 732 135

121 m2 w centrum - 4-pokojowe
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry.
300 tys. zł. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800

139000 zł. - 47 m.2 na Różyckiego
- pilnie - 508 240 826
2 pokoje - na parterze,150.000 zł.
- 723 143 566
2 pokoje z balkonem - na Zabobrzu
155 tys. Bez pośredników - 887
997 278
2 pokoje, 40,65 m2. - 155 tys.
Mozaika parkietowa. Balkon. Zabobrze I. Dobra lokalizacja, miski
czynsz, pośrednikom dziękuję - 887
691 621
2 pokoje, 51 m2 - mieszkanie w
bloku na osiedlu Zabobrze III, środkowe, słoneczne, z balkonem, po
remoncie. 180.000zł CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
2 pokojowe - mieszkanie 37 m2 na
Zabobrzu I. Cena 139 tys. zł. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800

48 m2, 145.000 zł. - dwa pokoje,
czynsz 190 zł. - 723 143 566
48 m2 - 145000 zł. parter - 723
143 566
49 m2 Zabobrze - bardzo ładne,
słoneczne mieszkanie z dużym balkonem, niska cena! - 662 112 344
52 m2, 2 pokoje - mieszkanie na I
piętrze bloku na osiedlu Zabobrze
II, zadbane, balkon. 180.000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
53,5 m2 - miejsce parkingowe, dobra
lokalizacja - 508 240 828
66 m w Cieplicach - do wykończenia
własnego 179000 - 500 122 446
77 m2 mieszkanie 3 pokojowe nowa kuchnia i łazienka. Kowary w
drodze na Karpacz - 609 784 389
80 tys. działka - budowlana w Mysłakowicach wszystkie media - 662
112 344
83000 działka budowlana - 1035 m2
w Mysłakowicach, wszystkie media,
bardzo dobry dojazd. - 662 112 344
Apartament w Ceplicach - 70 m2
z kominkiem - 662 112 344
Atrakcyjne 3 pokojowe - mieszkanie usytuowane na poddaszu
budynku wielorodzinnego niedaleko
centrum miasta. 67 m2, po remoncie
kapitalnym. 263.500 zł. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Azylowa działka - Działka o
powierzchni 3842 m2 w Sosnówce,
2 km od Karpacza i 1,5km od Borowic. W trakcie uzyskiwania decyzji
o warunkach zabudowy, media przy
działce. Spokojne miejsce przy lesie.
Cena: 75 zł/m2 - 607 756 022
Bardzo ładna kawalerka - w
okolicach Morcinka, niski czynsz,
CO-sieć miejska, atrakcyjna cena,
wysoki standard, super lokalizacja.
NS - 669 620 071
Bardzo ładne poddaszowe mieszkanie na trzecim piętrze o
powierzchni 49,50 m2 ze skosami
które tworzą urocze i przytulne
mieszkanie. Podłogi drewniane,
wymienione okna na nowe PCV.
- 600 406 805

2 pokojowe - na Zabobrzu III. 37
m2 z balkonem. JeldomN - 600
434 800

Bezpośrednio komfortowe – 73
m2 z kominkiem Cieplice 290000 zł
do negocjacji - 665 561 306

2 pokojowe zadbane - mieszkanie,
Zabobrze I, 39 m2, 3 piętro, balkon,
wyposażona kuchnia, 2 piwnice,
pośrednikom dziękuję - 513 180
432

Cieplice kawalerka - po remoncie
duża ładną - 500 122 446
Dom 162m kuchnia - jadalnia salon
z kominkiem 3 sypialnie - 502 549
005

3 ha działki rolnej - gmina Jeżów
Sudecki 120 tys. zł. BN - 601 435
070

Dom 465 tys. - Zabudowa bliźniacza, 124 / 688 2, Blisko centrum
Jeleniej Góry, spokojna okolica.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

3 pokoje koło Żeroma - duże przestronne pokoje, 1 piętro,76 m2
- 250.000. Cena do negocjacji - 695
034 321
3 pokojowe 64 m2 - słoneczne,
rozkładowe Zabobrze II cena 187
tys. - 669 476 774
3 pokojowe willowe - mieszkanie
ok. Piechowic. N. Euro-Dom. - 601
540 292
3 pokojowe, Cieplice - mieszkanie 3
pokojowe, parter, blok, w Cieplicach
Śl. N. Euro-Dom. - 601 540 292
3 pokojowe, Jagniątków - ładne
mieszkanie 3 pokojowe, 54 m2 Cena
205 tys. - 601 540 292

173336. Działka Jelenia Góra działka budowlana 590 m2 106 tys.
zł. Nieruchomości Pindyk - 601 209
198; 075 75 235 05

3 pokojowe, willowe - mieszkanie stylowe, w willi poniemieckiej,
90m2,w Cieplicach. N. Euro-Dom.
- 601 540 292

173337. Piechowice działka budowlana 1050 m2. 103 tys. zł
Nieruchomości Pindyk - 601 209
198; 075 75 235 05

4 pokojowe 67 m2 - koło Ratusza
210 tysięcy - 697 266 681

173338. Połowa domu Podgórzyn
- 125 m2. 3 pokoje, podział w pozio-

45,9 m2. 155 tys. - 2 pokoje, słoneczne. Czynsz 100 zł - 721 539
734

45 m2 125 tys. - Ładne mieszkanie 2pokojowe w Sosnówce, po remoncie
kapitalnym, bezczynszowe. Atrakcyjna cena i lokalizacja. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212

Dom do remontu – ok. Gryfowa
- 600 030 275
Dom w Janowicach - dom do
wykończenia, w Janowicach Wielkich, 153m2, wszystkie media, nowy
dach, nowe ogrodzenie z kamienia
naturalnego, działka 1475m2. Super
cena ! Tylko 135 tys. N. Euro-Dom.
- 601 540 292
Dom w Jeżowie Sudeckim - nowo
wybudowany z garażem - 662
112 344
Dom w Jeżowie Sudeckim - położony od strony Zabobrza 146 m2 z
garażem - 662 112 344
Dom w Myslakowicach - Cena 440
tys. - 662 219 248
Dom w Wojcieszycach 162 m2
- Garaż 56, widok na Karkonosze.
Cena 850000 zł, Działka 1400 - 503
034 607
Dom z dwoma mieszkaniami samodzielnymi, stan developerski
Jeżów Sudecki 240 tys. zł BN - 601
435 070

Dom z działką 5000 m2 - 514
600 101
Duża kawalerka - w Cieplicach o
powierzchni 36 m2 - 506 014 618
Duże mieszkanie - przy ul. Kiepury. 1pietro, 3 pokoje, 67m2, duży
balkon. Mieszkanie jest bardzo słoneczne. 251 tys. - 514 600 103
Dwa ładne pokoje - sprzedamy
mieszkanie 2- pokojowe na trzecim
piętrze na Zabobrzu III, o powierzchni
53 m/2, niski czynsz, bardzo ciepłe,
środkowe, panele przedpokój i
sypialnia, atrakcyjna lokalizacja.
Polecam. - 669 620 071
Dwa pokoje - ładne przytulne mieszkanie 2- pokojowe o powierzchni
36m/2 na pierwszym piętrze, standard bardzo dobry, Zabobrze II,
blok ocieplony, nowa elewacja. NSz.
- 669 620 071
Dwa pokoje - na trzecim piętrze
kamienicy o powierzchni 45,90
m2, rozkładowe, czynsz 100 zł.,
ogrzewanie - centralne gazowe, przy
głównej ulicy. - 669 620 071
Dwa pokoje 125000 - Zabobrze
- 662 112 344
Dwa pokoje 145.000 - mieszkanie na Karłowicza, dwa pokoje,
ładna duża kuchnia, parter, 47 m2
- 145.000 - 695 034 321
Dwie działki budowlane - w Bukowcu
- 602 471 115
Działka - budowlana 75 zł m2
- 723 143 566
Działka - Cieplice budowlanousługowa 700 m2, 120 tys. - 505
035 879
Działka - Mysłakowice - 0,5h.
Dojazd asfalt. Media blisko - pośrednikom dziękuję - 693 307 360
Działka budowlana - 10a. 65000zł.
- 723 143 566
Działka budowlana - 1500 m2
Jeżów Sudecki - 662 112 344
Działka budowlana - w Jeżowie
- 723 143 566
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim 12 ar cena 100.000 - 605
746 738
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim o powierzchni 2010 m2
- 606 137 418
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, powierzchnia 1000-1500
m2, blisko Zabobrza, ul. Szybowcowa, bez pośredników - 504 289
423
Działka budowlana - wszystkie
media, cena 150000 - 662 009 700
Działka budowlana 3300 - m2, w
Jeżowie Sudeckim z pięknymi widokami. 65 zł/m2. NŻ - 667 219 752
Działka Janowice Wielkie Powierzchnia 3000 m2 - 693 766
774
Działka Jeżów Sudecki - 1500 m2,
bardzo ładne widoki, atrakcyjna cena
- 662 112 344
Działka pod zabudowę - Czarne
1731 m2. NK - 511 089 923
Działka rolna 22200 m2 - Cena
5 zł. za m2. Lokalizacja - 662 009
700
Działka Staniszów - z warunkami
zabudowy. Cena 60 zł. m2 - 508
240 826
Działka w Jeleniej Górze - 3000m2
bladnie położona z widokami na
góry, wykonane wszystkie przyłącza,
wydane warunki 70zł/m2 Pośrednikom dziękuję - 609 554 369
Działka w Jeżowie - 1500 położona przy wjeździe od Zabobrza z
pozwoleniem na budowę, na działce
ZK, umowa z gazownią, możliwość
budowy bliźniaka - 662 112 344
Działka w Przesiece - atrakcyjna
z pięknym widokiem. 27 zł/m2.
Powierzchnia: 1800 m2. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
„Nieruchomości” - 660 359 500

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Działki w Jeleniej - Małe i tanie,
budowlane z mediami - 508 240
821

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Garaż murowany - w centrum
- 691 081 217
Jeżów Sudecki - działkę budowlaną w Jeżowie 129000 zł. - 508
240 826

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

Chcesz zamieœciæ reklamê

Kawalerka - 56 tys. - w Barcinku,
gminq Stara Kamienica. Powierzchnia 27 m2. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. „Nieruchomości”
- 660 359 500

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:

Kawalerka - kawalerka - 508
240 826

SYLWIA

Kawalerka - kawalerka - 600
406 805

Tel. 0 500 014 215

Kawalerka 22 m2 - wyremontowana, idealna na start, niski czynsz
NS - 514 600 107
Kawalerka na Karłowicza - 26
m2 - 514 600 102
Kawalerka Rataja (Cieplice) - 4
piętro, ładny widok na Karkonosze.
W cenie meble kuchenne, lodówka,
kuchenka - 609 713 133
Kiepury po remoncie – 54 m2
cena 200000 zł 63 m2 cena 260000
zł - 662 112 344

w tygodniku Jelonka?

e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
Mieszkanie 42m - w Cieplicach
bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia,
WC na półpiętrze, można zrobić
łazienkę i WC w mieszkaniu. Ładna
dzielnica - 504 091 818

Komfortowe - mieszkanie w
bloku na osiedlu Zabobrze III. 63 m2,
3 pokoje, po remoncie kapitalnym.
249.000zł CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219

Mieszkanie 54 m2 - blisko centrum, blok po remoncie - 664 711
007

Komfortowe 2 pokojowe - komfortowe mieszkanie 2 pokojowe,
73m2, kominek, własna aranżacja.
Godne uwagi. Cieplice, bloki. N.
Euro-Dom. - 601 540 292

Mieszkanie 67m2 - sprzedam
3-pokojowe mieszkanie z garażem
w centrum Jeleniej Góry - 600
434 800

Komfortowe mieszanie - na ul.
Bacewicz 1, dwa przestronne pokoje,
50 m2, parter, dobra lokalizacja vis
a vis Kauflandu. Bez pośredników.
Cena 155000 zł - 664 996 394
Ładne 2 pok. Cieplice - ładne
mieszkanie 2 pokojowe, duża garderoba( jako dodatkowy pokój), pow. 50
m2, spokojna okolica, dużo zieleni.
N. Euro-Dom. - 601 540 292
M-2, atrakcyjna cena! - 2 pokojowe,
52 m2, balkon, pierwsze piętro.
Zabobrze II. Cena 165 tys. N. EuroDom - 601 540 292
M-2, ok. Świeradów - mieszkanie 2
pokojowe, 38 m2, ok. Świeradowa,
atrakcyjna cena , tylko 55 tys. zł. N.
Euro-Dom. - 601 540 292
Mieszkania w Gryfowie - Mieszkania w Gryfowie - 600 030 275
Mieszkanie - dobra cena - 514
600 104
Mieszkanie - dwupokojowe, cena
152 000 zł - 604 418 710
Mieszkanie - kawalerka 40m po
kapitalnym remoncie w centrum
Jeleniej Góry. N.Ż. - 509 156 552
Mieszkanie - na Zabobrzu 51 m2
165000 - 506 014 618
Mieszkanie - na Zabobrzu III 72
m2 - 600 406 805
Mieszkanie - w świetnej lokalizacji na Zabobrzu, 2 pokoje - 514
600 107
Mieszkanie 120 tys. - w dzielnicy
willowej JG, 50 m2-1 piętro. BN
- 601 435 070
Mieszkanie 2 pokoje - 38m2 Cena
120000 - 506 014 618
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe
w JG wraz z działką cena 145
tys./38m2 - 791 557 590
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Pobiednej. Cena 45 tys. zł do negocjacji Pilne - 501 357 406
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach 60 m2, 2 piętro - 500 122 446
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Mieszkanie 63 m2 - w Kowarach
- 721 031 813

Mieszkanie 68m2 - 2 pokojowe II
piętro w kamienicy blisko centrumpilnie sprzedam Cena do negocjacji
- 668 667 637
Mieszkanie 77m2 Kowary - Krzaczyna, duże 3 pokojowe, nowa
kuchnia i łazienka, cena 220 tys. zł
do negocjacji - 609 784 389
Mieszkanie blisko centrum miasta 55 m2, cena 167000 tys. zł
- 506 014 618
Mieszkanie dla każdego! - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie dwupokojowe - w
Jeleniej lub Cieplicach do 100000 zł
- 601 820 580
Mieszkanie na Karłowicza – 43
m2, 2pokoje, II piętro 159 tys. - 514
600 103
Mieszkanie na Zabobrzu 51 m2
- Cena 165000 zł - 506 014 618
Mieszkanie poddaszowe - o pow.
49 m2, 2 pokoje w Jeleniej Górze
- 600406805
Mieszkanie w bloku - w Piechowicach 44 m2 - 506 014 618
Mieszkanie w centrum - ładne 4
pokojowe, 97 m2, parter, ścisłe centrum. N. Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie w centrum - ul. Świętojańska, powierzchnia 50 m2 „Nieruchomości” - 660 359 500
Mieszkanie w Cieplicach - 3
rodzinna kamienica ogród garaż 2
sypialnie kuchnia salonik z kominkiem - 500 122 446
Mieszkanie w Cieplicach - do
kapitalnego remontu. „bezczynszowe” 46 m2 , 2 pokojowe. 100 tys.
zł - 508 240 821
Mieszkanie w Cieplicach - Osiedle
XX 54 m2 - 506 014 618
Mieszkanie w kamienicy - 117 m2
w Cieplicach - 506 014 618

Mieszkanie w Karpaczu - 3
pokoje, 100 m2 do remontu NS
- 514 600 107
Mieszkanie w Mysłakowicach
- sprzedam lub zamienię na mniejsze
z dopłatą. 73m2, 3 pokoje. Pośrednikom dziękuję - 791 555 360
Mieszkanie z garażem - sprzedam mieszkanie z garażem 67 m2.
Cena 190 tys. zł Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokoje,
51m2, 180 tys. zł NS - 514 600
107
Mieszkanie Zabobrze I - mieszkanie 3 pokoje 58 m2, 6 piętro - 600
406 805
Na Zabobrzu - II 2-pokojowe. JeldomN - 600 434 800
Nowy dom - do zamieszkania w
Mysłakowicach 129m2. Cena 430
tys. zł - 662 158 513
Nowy dom Jeżów Sudecki - 146
m2, garaż - 662 112 344
Nowy otynkowany dom - Mysłakowice 295000 zł, nieruchomości
- 665 561 306
Okazja! Dwa pokoje - 49 m2
Zabobrze - 662 112 344
Pilnie sprzedam kawalerkę - na
Zabobrzu I NS - 508 240 832
Podgórzyn parter domu dwurodzinnego po remoncie do
wykończenia, nowe instalacje C.O,
elektryczna, wodno-kan., 125 m2
powierzchni użytkowej. Działka
1500m - 510 250 607
Poniemiecki dom - 30 km od Jeleniej Góry. Cena 190 tys. zł. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
Poniemiecki dom - w Sobieszowie 190 m2 do częściowego remontu
300000 zł - 506 014 618
Pół domu w Gryfowie - pół domu w
Gryfowie - 600 030 275
Pół domu w Podgórzynie - 125 m2.
Podział w poziomie, po remoncie do
wykończenia + działka ok. 1500 m2.
Cena 220 tys. zł- 515 048 358
Przedmieścia - połowa stylowego domu w podziale pionowym,
180/886 m2, stan idealny. 690.000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Przytulne 2 pokojowe Cieplice
- 39m2, z balkonem, na osiedlu N.
Euro-Dom. - 601 540 292
Przytulne bezczynszowe mieszkanie na poddaszu w Cieplicach mierzone po podłodze 64
m2, 3 pokojowe, kuchnia 2 łazienki

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

spiżarka ogródek garaż - 504 091
818

czynsz, nowe okna, podłogi klepka
parkietowa. - 669 620 071

Przytulne dwa pokoje - sprzedamy ładne mieszkanie 2-pokojowe
o pow. 36 m2, na pierwszym piętrze
bloku ocieplonego, standard bardzo
dobry, Zabobrze II, duży balkon,
cena przystępna. - 669 620 071

Tanie mieszkanie - pilnie 47 m2,
Zabobrze - Różyckiego 139000 zł.
- 508 240 826

Przytulne poddaszowe - dwa
pokoje 49 m2 - 600 406 805
Sobieszów stylowe - ładne, duże
mieszkanie z garażem i ogródkiem
Nieruchomości „Partner” - 604
508 308
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516 058
450
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne WC, po
remoncie - 517 353 026
Ścięgny - 100000 zł. działka
budowlana 5 km. od Karpacza - 723
143 566
Ścisłe centrum - mieszkanie 4
pokojowe, 67 m2, II piętro, balkon.
220.000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Tania duża kawalerka - sprzedamy
bardzo ładną kawalerkę na czwartym piętrze w okolicach Morcinka,
wysoki standard, powierzchnia 35,08
m/2, ogrzewanie sieciowe, czynsz
niewysoki, doskonała lokalizacja.
- 669 620 071
Tania kawalerka - o powierzchni 26
m2 na trzecim piętrze na Zabobrzu
I, środkowa, bardzo ciepła, niski

Tanio komfortowe - dwa pokoje
na Zabobrzu II, parter, niski czynsz,
duży balkon, nowe panele, dobra
lokalizacja, słoneczne, środkowe.
Polecam. - 669 620 071
Tanio! dwa pokoje - Zabobrze 49
m2, ładne mieszkanie na parterze,
nowe okna, panele - 662 112 344
Trzy pokoje pilnie! - 63 m2 w atrakcyjnej cenie - 662 112 344
W centrum 121m2 - sprzedam 4pokojowe mieszkanie z garażem w
centrum miasta - 600 434 800
W Jeleniej Górze dom – 110 / 700
m2 z garażem blisko centrum cena
do negocjacji 490 tys. pośrednikom
dziękuję - 609 554 369
Wojcieszyce - działka budowlana 2200 m2 185000 zł. - 508
240 826
Wyremontowane mieszkanie
- w centrum, 70 m2 (nowa kuchnia
+ sprzęt AGD, szafy komandora,
meble na wymiar) piękny taras, podziemny garaż - 607 760 118
Zabobrze - 2 pokojowe 52 m2 na
1 piętrze - 500 122 446
Zabobrze I - 37m2 - mieszkanie
2-pokojowe. 139.000zł. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze II, 2 pokoje - mieszkanie usytuowane na parterze w
bloku, 49 m2, stan dobry. 170.000
zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Działkę pod działalność gospodarczą na terenie Jeleniej Góry
400-800m2, prąd, woda, kanalizacja – 517 355 452
Kupię lub wydzierżawię plac
w centrum Jeleniej Góry pod
pawilon handlowy 20-40m2 –
517 355 452
Dom w Jeleniej Górze - lub w
okolicy z dwoma mieszkaniami lub
z możliwością wygospodarowania
dwóch mieszkań. Bez pośredników
- 660 710 254
Działkę ok. 1000 m2 - w bliskich okolicach Jeleniej Góry - 796
747 555
Kupię duże gospodarstwo - dom
z zabudowaniami gospodarczymi
i ziemię w okolicach Jeleniej Góry
- 607 327 202
Kupię garaż - ul. Karłowicza lub
okolica - 601 758 866
Kupię kawalerkę - lub małe mieszkanie najlepiej na Zabobrzu I lub w
okolicy centrum i bez pośredników
- 605 462 245
Kupię mieszkanie - dwupokojowe
do 40 m2 w bloku w Kowarach - 512
153 370
Kupię mieszkanie - ok. 50 m2
Sobieszów Cieplice Piechowice J.
Góra bez Zabobrza bez pośredników - 515 174 929
Kupimy 2 pokojowe - dla zdecydowanego klienta poszukujemy
mieszkania 2 pokojowego, z balko-
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nem, na Zabobrzu. N. Euro-Dom.
- 601 540 292
Kupimy 2-3 w cieplicach - dla zdecydowanego klienta kupimy komfortowe mieszkanie ok. 60 m2, do I-go
piętra, bez bloków - 601 540 292
Kupimy 3 pokojowe - dla zdecydowanego klienta kupimy mieszkanie
2-3 pokojowe w Szklarskiej Porębie,
może być do remontu. N. Euro-Dom.
- 601 540 292
Mieszkanie - do 45 m2, do 1
piętra, w ładnej lokalizacji. Gotówką
Pilnie - 514 600 108
Mieszkanie - nowe budownictwo,
powyżej 60 m2, bez pośredników
- 607 876 783
Pilnie mieszkanie 2 pokojowe,
z balkonem, na Zabobrzu, oprócz
parteru i ostatniego piętra. N. EuroDom. - 695 384 914
Pilnie M2 - dla zdecydowanej
klientki kupimy ładne mieszkanie 2
pokojowe z balkonem na Zabobrzu,
bez parteru, do kwoty 160 tys. zł N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Szukam lokalu/budki - powierzchni
30 m2 na Zabobrzu na sklep z
odzieżą używaną. PILNE! - 662
205 911
Szukam mieszkania dla klienta
- do 155 tys. Blisko centrum lub I
Zabobrze lub ok. ul Sudeckiej, W.
Polskiego Klient jest zdecydowany
na kupno od zaraz - 514 600 102
Za gotówkę - kawalerkę w Jeleniej
Górze - 667 219 752

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 mieszkania 2 i 3 pokojowe na
dom minimum 4 pokoje w Cieplicach, Sobieszowie lub Miechowicach – 510 238 533
Mieszkanie własnościowe 50m2
w Cieplicach z dopłatą na kawalerkę, też własnościową – 075
64 18 666
Mieszkanie za Zabobrzu, 2
pokoje z kuchnią na jeden pokój
lub dwa małe – 075 76 43 166

Własnościowe, do remontu, 4
pokojowe, 110m2, dobra lokalizacja, z dopłatą – bez pośredników
– 508 304 826
REWAL nad morzem zamienię
działkę budowlaną na mieszkanie w Szklarskiej Porębie lub na
działkę - 913 862 645
Mieszkanie własnościowe 50m2
na mniejsze, może być mała kawalerka własnościowa do 1 piętra z
dopłatą - 075 64 18 666
3 pokoje na dom - mam ładne 3
pokoje - 74 m2 na 1 piętrze wykończone, nowe cegła miejsce parkingowe - zamienię na mały domek,
szeregówkę, połowę bliźniaka i
dopłacę - 600 785 745
Żary na Jelenią Górę - własnościowe w Żarach. 65 m2 na mieszkanie w Jeleniej Górze - 667 305 430
Bogatynia na Jelenią - komunalne w Bogatyni ok. 40 m2 na
mieszkanie w Jeleniej Górze - 793
655 022
Dom na mieszkanie - 1/2 domu (w
podziale pionowym) w Sosnówce +
działka ok. 960 m2. Do kapitalnego
remontu. Zamienię na mieszkanie
(nie mniej niż trzypokojowe). Wyślę
kilka zdjęć na e-mail. - 692 750 317
Dom na mieszkanie - w Piechowicach 101m na mieszkanie min 3
pokoje w Jeleniej Górze, Cieplice (z
dopłatą) - 606 615 953
Dwa pokoje na trzy - mieszkanie
2-pokojowe o powierzchni 53,28
m2, trzecie piętro na Zabobrzu III na
mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu
z dopłatą. - 669 620 071
Jedno duże na dwa małe - zamienię mieszkanie 4 pokojowe na
Zabobrzu na dwa mniejsze - 519
738 349
Kawalerka Zabobrze III – 36
m2 własnościowe na większe, ew.
na lokal handlowy - pilne - 695
943 795
Mieszkanie - 40m2 na III piętrze ,
2 pokoje z balkonem po kapitalnym
remoncie, w ładnej dzielnicy Jeleniej
Góry na większe lub połówkę domku
do remontu. - 880 223 138

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Mieszkanie w Karpaczu - własnościowe 53 m2, 2 pokoje, balkon, kuchnia, przedpokój, łazienka,
piwnica, garaż. Przed oknami las,
do centrum 10min. pieszo - 509
908 822
Na większe - pokój z kuchnią 30 m2,
parter, piec kaflowy, po remoncie,
nowe okna na większe, dwupokojowe - bez dopłaty - 663 110 998
Ogródek działkowy - z altaną,
ok. 300 m2. Odstąpię za 1000 zł lub
zamienię - 605 222 100
Własnościowa kawalerka - przy
ul. Kiepury na większe, ewentualnie
na lokal - pilne - 695 943 795
Zamiana na mniejsze - w Mysłakowicach 73 m2 - 3 pokoje zamienię na
mniejsze (z dopłatą) - 791 555 360
Zamiana socjalnego - Zamienię
mieszkanie socjalne po remoncie 2
pokojowe 31,40 m2. ogródek, piwnica, ogrzewanie gazowe. Karpaczu.
Również na większe w Karpaczu na
socjalne - 516 122 090
Zamienię - mieszkanie własnościowe w bloku w Piechowicach
55 m2, po kapitalnym remoncie na
podobne w Jeleniej Górze - 600
040 113
Zamienię - własnościowe 54 m2
w Kowarach na podobne w Jeleniej
Górze - 661 999 903
Zamienię - na Głogów 3 pokojowe,
70 m2. atrakcyjne po generalnym
remoncie werbah@dami.pl - 075
61 37 652
Zamienię działki - Zamienię dziali
siedliskowe z widokiem na Karkonosze na dom lub mieszkanie. - 724
339 332
Zamienię mieszkanie - 2 piętro w
centrum o powierzchni 15,80 m2
pokój z kuchnią na większe - 725
929 842
Zamienię na mniejsze - mieszkanie
3 pokojowe 64 m2 Zabobrze II na 2
pokojowe również Zabobrze - 669
476 774
Zamienię na większe - małą kawalerkę na parterze 25 m2. na większe najlepiej dwu pokojowe - 508
449 272

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Hurtownia, magazyn z rampą,
wiatą, biurem, wc – powierzchnia
całkowita 500m2 – możliwość
wynajęcia części - plac manewrowy – 888 371 746
Magazyn, mała hurtownia, lokal
na działalność w Jeleniej Górze
– powierzchnia 80m2 – parking,
biuro, wc – 888 371 746
Pielęgniarce z kwalifikacjami
udostępnię lokal z możliwością
zakwaterowania w celu prowadzenia usług pielęgniarskich
na nowo powstającym osiedlu
domków jednorodzinnych koło
JG – 695 725 857
Pokój w Jeleniej Górze – możliwość garażowania – 695 605 043,
075 75 215 95
Małe mieszkanie, umeblowane,
osobne wejście C.O. – 75 242 29
3 pokojowe mieszkanie, umeblowane przy Pl. Ratuszowym – bez
pośredników – 075 75 263 36
Pokój z kuchnią za Zabobrzu III
– Ip.- 075 75 31 695
Wynajmę mieszkanie - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka - centralne
ogrzewanie (gazowe) - adaptacja
strychu w Cieplicach - 642 74 61
Lokal w centrum na działalność
biurową lub inną - 608 554 571
Lokal gastronomiczny Jelenia
Góra - 505 054 003
Wynajmę lub sprzedam budynek gospodarczy z mediami w
Piechowicach - możliwa każda
działalność - 696 594 665
171726 Kawalerka na Różyckiego Wynajmę dla pary lub dla dziewczyn
ładną kawalerkę po remoncie. Oferty
i zapytania proszę kierować na email dom_g@op.pl. Cena to 700 zł z
czynszem + liczniki. Od 16.03.
171833. Kawalerka w centrum JG
- przy Wojska P., dla 1 lub 2 osób,
I piętro, urządzona i wyposażona w
sprzęt AGD. Koszt 800,-zł + opłaty
licznikowe. Kontakt Tel. 607 638 680
lub 607 638 680

AUTO KOMIS

Okazja do wynajęcia lub sprzedaży obiekt o powierzchni 2000m2 na biura, hotel, szwalnie, schronisko młodzieżowe, muzeum, galerie itp. Kowary, ul.
Zamkowa 9. W sąsiedztwie Park Miniatur w Kowarach, który odwiedza około 100000 gości rocznie.
Wszelkie informacje - 502 548 771
171852. Nowe 2 pokojowe - Od
zaraz mieszkanie 2-pokojowe. nowy
budynek. umeblowane. 1000 zł +
liczniki. „NIeruchomości Kopczyńscy” - 509 908 800
171884. Mieszkanie 92 m2 - 3
pokoje, trzecie piętro w kamienicy,
centrum Jeleniej Góry. 1300 zł miesięcznie + liczniki. - 667 219 752
171948. 2 pokojowe JG centrum
- duże mieszkanie 70 m2, po remoncie, wysoki standard, częściowo
umeblowane. Czynsz 1100 + media
(woda, prąd) + kaucja - 510 026
443
172269. Lokal na kancelarię - 101m2,
ul. Matejki, I piętro. „Nieruchomości
Kopczyńscy” - 509 908 800
172271. Od zaraz 2-pokojowe na
Kiepury. 680zł + 320zł czynsz + liczniki. „Nieruchomości Kopczyńscy”
- 509 908 800
172274. Nowe w Podgórzynie
- mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2 w
Podgórzynie, umeblowana kuchnia.
850zł + liczniki + kaucja. „Nieruchomości Kopczyńscy” - 509 908 800
172276. Nowe na Moniuszki - 2
pokojowe, 1300 zł + prąd + kaucja
„Nieruchomości Kopczyńscy” - 509
908 800
172483. 2 pokoje, Zabobrze III - 2
pokoje, 50 m2, Sygietyńskiego, umeblowane(AGD, RTV),komfortowe,
od kwietnia, 700 + opłaty + media,
- 669 595 990
172939. Pokój - dla studentki, w
mieszkaniu 3 pokojowym o wysokim
standardzie, blisko centrum i UE.
350zł+niskie opłaty. Po generalnym
remoncie, nowe meble, sprzęty AGD
i RTV. - 793 616 113
172981. Pokój dla studentki - miejsce
w pokoju 2-osobowym (21 m2) studentce KK lub osobie pracującej. Do

dyspozycji kuchnia, łazienka z pralką
i miejsce parkingowe. Mieszkanie
ma osobne wejście - 603 845 853
173258. Mieszkanie we Wrocławiu - umeblowane dwupokojowe
mieszkanie 40m2 przy ul. F. Hynka
(Gądów Mały). Nowe budownictwo.
Ogrzewanie centralne. Wysoki parter. Bardzo duży 20 m2 taras. Cena
1400zł + czynsz. - 501 204 802
173384. Lokal 42 m - w centym
Jeleniej Góry na biuro, kancelarię
itp. - 784 942 492
120m2 - mieszkanie, cztery pokoje
kuchnia dwie łazienki, umeblowane
od zaraz - 608 210 531
2 os. dla studentów - pokój umeblowany z Internetem w domku
wolno stojącym, ul. Powstańców
Wielkopolskich 160 zł+ media - 668
535 260
2 osobowy pokój - w mieszkaniu
studenckim Mieszkanie umeblowane, 3-pokojowe, na Zabobrzu III
(ul. Wiłkomirskiego) Mile widziane
dwie studentki Cena 300 zł od osoby
- 691 019 455
2 pokoje - na Kiepury 850 + kaucja
+ liczniki - 512 567 169
2 pokoje na XX-lecia - od kwietnia
mieszkanie 45 m2 w Cieplicach (2
piętro) . Cena: 900 zł, w tym czynsz
i ogrzewanie. - 607 383 655
2 pokoje, wysoki standard - mam
do wynajęcia komfortowe mieszkanie na Zabobrzu. Po remoncie,
umeblowane, 40m2. Czynsz najmu
1200zł. Zapraszam do obejrzenia.
- 508 240 830
2 pokojowe - centrum JG - duże
mieszkanie 70m2, po remoncie,
wysoki standard, częściowo umeblowane. Czynsz 1100 + media (woda,
prąd)+kaucja - 510 026 443

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

www.przycupwdolinie.pl

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

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

kuchnia polska

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

TAXI

96 21

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

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

HOTEL

ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

Halny

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

info@hotelhalny.com.pl

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

Tel: 0-601-750-147

AUTO KOMIS

ALF
A

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

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

Auto Komis Alfa

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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2 pokojowe - Morcinka - Od 20
marca - nieduże (2 pokoje, aneks
kuchenny) wyremontowane, w pełni
wyposażone mieszkanie 4 piętro.
800 zł ( w tym czynsz) + niewielkie
opłaty za wodę i prąd. ( + 1 raz kaucja
400) - pilne - 609 872 929
2 pokojowe - na Kiepury. 52 m2. za
800 zł miesięcznie + media (woda,
gaz, prąd) + kaucja 800 zł - 502
989 022
2 pokojowe na Zabobrzu - na Kiepury 52 m2 za 800 zł. miesięcznie
+ media (gaz, woda, prąd) + 800 zł
kaucji - 502 989 022
3 pokoje w Kowarach - umeblowane,
550 + opłaty, wolne od zaraz - 608
038 284
3 pokojowe mieszkanie - Kopernika
- w ścisłym centrum Jeleniej Góry
800,00 zł + opłaty. - 601 068 332
3 pokojowe w Kowarach - od zaraz 3
pokojowe mieszkanie w Kowarach,
umeblowane (pralka, lodówka),
spokojna dzielnica, 550 + opłaty +
media - 608 038 284
3 pokojowe za 1100 zł! - Mam do
wynajęcia przestronne mieszkanie
w Cieplicach, pow. 58m2, dostęp do
internetu. Zapraszam do obejrzenia.
- 508 240 830
Apartament 50 m2 - luksusowo
urządzony Jelenia Góra ul szkolna 5
-czynsz 1500 zł + 300 zł ( tzw. opłaty
prąd woda ciepełko) płatne z góry
miesięcznie - 607 287 654
Biuro - mam do wynajęcia - 514
600 108
Centrum Cieplic 2 pokoje oddzielne pokoje /1 i 2 osobowe/,
łazienka, kuchnia, pracownia internetowa - dla pracowników firm lub
studentów - 885 255 692
Duży obiekt - (w budowie) pod
działalność handlową usługową itp.
Zlokalizowany na działce przy głównej trasie wylotowej z Jeleniej Góry
na Karpacz - 601 346 774
Dwupokojowe, 700 zł - Kiepury
od zaraz dwupokojowe, umeblowane, 51m2, ładne m od już. 700
zł plus opłaty. kaucja 1000 zł .tylko
poważne oferty - 502 399 088
Dwupoziomowe - ogródek garaż
1200 zł. - 606 326 163
Działka inw. 40 ha centrum - szukam zainteresowanych wynajmem/
kupnem działki pod inwestycję blisko
centrum Jeleniej Góry, pow. 40 ha.
- 502 829 555
Garaż - Zabobrze - w okolicy
szpitala na Zabobrzu w cenie 160 zł
- 696 672 627
Hala – 120 m2 na magazyn, produkcję, przy drodze głównej, duży

plac, oświetlony, ogrodzony - 512
034 474
Hala - Hala 500 m2 z dużym terenem - 514 600 104
Hala + parking – 500 m2 halę
magazynową + parking teren ogrodzony - 504 082 195
Hala z terenem - przeznaczona na
różną działalność - 514 600 104
Hala, magazyn, hurtownia - w
Jeleniej Górze o powierzchni 560
m2, z rampą, wiatą, biurem, WC +
dodatkowe pomieszczenia, możliwość wynajęcia w części (360 m2 +
200 m2). - 888 371 746
Hala/magazyn w Lubaniu - z placem manewrowym - 514 600 108
Hala-magazyn - Niedrogo w
Jeleniej Górze na różną działalność
dwie hale po 100 i 200 m. - 787
425 227
Jeden pokój - w mieszkaniu 2 pokojowym dla pary lub dwóch studentów
cena 300zł od osoby plus media .
W jednym pokoju mieszka student
Uniwersytetu Ekonomicznego - 514
797 738
Kamienica - powierzchnia handlowa w centrum miasta (15 km od
Jeleniej Góry). ~~80m2-parter lub
cały budynek. Dowolna działalność!
- 693 196 474 / 723 364 924
Kamienica w centrum - na działalność handlowo usługową z mieszkaniem - 514 600 104
Kamienicę w Leśnej - 2 piętra
kamienicy centrum - 514 600 108
Karpacz - dwupokojowe w centrum posiadam na dobrych warunkach - 601 170 624
Karpacz 2 pokoje - mieszkanie na
parterze z niezależnym wejściem, w
nowym budynku - 606 405 109
Karpacz mieszkanie - 2 pokojowe
z balkonem. Czynsz 800zł + kaucja
zwrotna + liczniki - 691 925 647
Kawalerka – 36 m2 dla osoby
samotnej i pracującej 650 zł + liczniki
- 792 620 729
Kawalerka - dla osoby samotnej
i pracującej kawalerka 36 m2 koszt
650 zł + media - 792 62 07 29
Kawalerka - ładna w uroczym
miejscu z możliwością posiadania
swojego ogródka. Spokojną parę
przyjmę. Kawalerka jest po kapitalnym remoncie z osobnym wejściem
- 600 719 930
Kawalerka - na ul. Różyckiego.
Koszt 500 zł - 512 578 703
Kawalerka - umeblowana parking na ogrodzonej posesji - 511
089 923

Kawalerka /duża/ - Od 10 marca
- duża kawalerka, Internet, /można
wstawić własne meble/ - 700 + opłaty
- spokojna dzielnica. - 695 416 628
Kawalerka -Mysłakowice – 29
m2 w Mysłakowicach 650 + liczniki
- 723 622 126
Lokal - blisko centrum - 514
600 108
Lokal - centrum + parking - 70 m2
, na parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry z parkingiem dla klientów
- 513 018 455
Lokal - lokal 130 m2 w centrum
Jeleniej Góry, wysoki standard - 504
165 873
Lokal 120m - elegancki lokal 120
m2. na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo wyposażony
przy głównej ulicy w Jeżowie - 693
100 000
Lokal 140 m2 - lokal na parterze
Plac Zdrojowy - 507 046 283
Lokal 40 m2 na I p. - piękny lokal
+ toaleta na Ip. w centrum Jeleniej
Góry - 075 75 217 41
Lokal 42 m2 - w centym Jeleniej
Góry na biuro, kancelarię itp. - 784
942 492
Lokal 50 m2 - idealny na gabinet.
Atrakcyjna cena - 784 942 492
Lokal do wynajęcia - 53 m2 w
centrum miasta do wynajęcia na
przełomie maj-czerwiec - 501 259
736
Lokal na działalność - w Jeleniej
Górze 80 m2. - 888 371 746
Lokal na kancelarię - obok sądu
- 514 600 108
Lokal w centrum + parking - 70
m2 , na parterze w ścisłym centrum
Jeleniej Góry z parkingiem dla klientów - 513 018 455
Lokal w Sobieszowie - 70 m2
centrum - odstąpię. Lokal należy do
urzędu miasta. 900zł /miesięcznie
- 605 222 100
Magazyn, hurtownia - w Jeleniej
Górze o powierzchni 560 m2, z
rampą, wiatą, biurem, WC + dodatkowe pomieszczenia, możliwość
wynajęcia w części (360 m2 + 200
m2). - 888 371 746
Magazyn, mała hurtownia - w
Jeleniej Górze w wolno-stojącym
parterowym budynku z przylegającym dużym asfaltowym placem
- do wykorzystania np. jako parking. Powierzchnia budynku 80m2.
Pomieszczenie biurowe, WC. - 888
371 746
Malutka kawalerka tanio - w
Cieplicach, umeblowana, dla jednej
osoby, 500zł (to wszystkie koszty
mieszkania) Polecam. Do wynajęcia
od 1 kwietnia. - 609 152 257
Mieszkanie - 2 pokojowe na Zabobrzu, umeblowane, wyposażone,
cena 700 + opłaty - 509 156 552
Mieszkanie - 42 m2, po kapitalnym
remoncie, częściowo wyposażone,
dwa pokoje, blisko centrum. Koszt
najmu 1000zł + media - greenhills@
interia.pl Mieszkanie 2-pok.Cieplice - oferta
skierowana do firm - 514 600 108

Na Zabobrzu I - II piętro sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe Cena 160.000,- zł;
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-556494 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Centrum- Kopernika do wynajęcia wyposażone 3 pokojowe mieszkanie tylko 800 zł; ,
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Mieszkanie 3 pokoje - umeblowane przy pl. Ratuszowym - bez
pośredników - 075 75 263 36
Mieszkanie 3 pokojowe - od zaraz
w centrum Jeleniej Góry - 800 zł (plus
czynsz i rachunki). Nieruchomości
- 793 585 886
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane 650 + 290 czynsz + liczniki
- 514 600 101
Mieszkanie 5 pokojowe - w centrum, koło akademii ekonomicznej,
z miejscem parkingowym - 514
600 108

Okazja ! Sprzedamy 3 pokoje - 109 m2
blisko Centrum w dzielnicy Stare Miasto.
Tylko 250.000,- zł;
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Mieszkanie 2 pokojowe ul. Karłowicza 43
m2. Cena 155.000,- zł;
Nieruchomości Karkonoskie tel. 511-089923 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Mieszkanie 56 m2 od zaraz
- 4 pokoje, centralne ogrzewanie,
umeblowane i wyposażone na
Zabobrzu ( ok. ul. Różyckiego ).
- 793 904 469
Mieszkanie na Kiepury - mieszkanie Na Kiepury - 508 240 826

ŚRÓDMIEŚCIE -willowe w Jeleniej Górze,
Małe mieszkanko IIp.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; biuro 075/ 643 60 52

Do wynajęcia kawalerka po remoncie; 2-3 pokojowe mieszkania w Karpaczu.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe z balkonem. Czynsz 800zł+media. - 691 925 647
Nowa umeblowana kawalerka
- umeblowana, nowe budownictwo
z parkingiem na jedno auto, bezczynszowa 700 zł + (180 zł opłaty
ryczałtowe za ogrzewanie, wodę itp.)
od zaraz - 602 685 466

Nowe - ładne mieszkanko 47 m2
pokoje na ulicy Złotniczej, cena 900
zł - 669 906 107

Wynajmę mieszkanie - małe
umeblowane, osobne wejście - 75
24 229

Nowe mieszkanie - 36 m2 w centrum J. Góry = 900 zł + media - 693
100 000

Wysoki standard 90 m2 JG piękne mieszkanie w centrum JG,
kilka kroków od ul. 1 Maja, 3 pokoje,
umeblowana kuchnia, łazienka,
1400 zł - 693 503 602

Odstąpię ogródek - działkowy na
ul. Sudeckiej z altaną. ok. 300m2
odstąpię za 1000 zł - 605 222 100
Około 70 m2 - lokal na działalność
gospodarczą. - 516 089 311
Pokój - w mieszkaniu studenckim
centrum super warunki Internet
- kablówka - 514 643 731
Pokoje dla studentów KK - Do
wynajęcia pokoje 2 i 3 osobowe.
Również z osobnym wejściem. Internet w pokojach. 200m na uczelnie,
300m do Tesco. Super atmosfera.
Jelenia Góra ul. Grunwaldzka - 798
523 542
Pokój - centrum miasta pokój 2
osobowy dla studentów, hol, kuchnia, łazienka, jadalnia. podłączony
Internet - 601 636 650
Pokój - dla 1-2 osób w Cieplicach.
- 798 421 721
Pokój - dla dwóch osób umeblowany Internet parking Jelenia Góra
Cieplice 300 zł od osoby do uzgodnienia - 660 065 872
Pokój - dla osoby samotnej oraz
dla 2, 3 osób. Używalność kuchni i
łazienki. Przystanek oraz sklep obok
domu, lub możliwość postawienia
samochodu. Okolice Zabobrza - 504
966 788, po 18 7610648
Pokój - pokój w mieszkaniu dwupokojowym, ul. Kiepury, opłaty za
m-c około 450 zł - 669 948 087
Pokój - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej
lub pary. Pełny dostęp do kuchni,
łazienki, Internetu. GG: 2798099
- 798 421 721
Pokój 2 os. ul. Powstańców
Wielkopolskich - Pokój domku z
kuchnią i 2 łazienkami. Koszt 200 zł
+ rachunki od OSOBY - 668 535 260
785 467 606
Pokój 2 osobowy - w domku
wolnostojącym, kuchnia, 2 łazienki,
ogród, umeblowany z Internetem
200zl + media - 785 467 606
Pokój dla 2 osób - od zaraz w Cieplicach koło Fampy - 502 593 211
Pokój dla studentów - dla 2
os. umeblowany z Internetem w
domku wolnostojącym. koszt 160zł
+ rachunki - 696083786
Pokój umeblowany - dla dwóch
osób w samodzielnym mieszkaniu
studenckim, okolice Sądu 220/os.,
kaucja, media - 075 75 263 51
lub502 161 453
Pokój w bloku - u przy ulicy Wiłkomirskiego miłej osobie, najchętniej studentce. Pokój komfortowy,
umeblowany, Internet, mieszkanie
po remoncie, wszystkie media. 300
zł + rachunki - 693 098 369
Pokój w centrum JG - w mieszkaniu studenckim - 604 170 458
Pokój w m. studenckim - w Jeleniej Górze, umeblowany, Kuchnia,
Łazienka po remoncie. Internet
doskonałe warunki. jedno lub dwu
osobowy. Atrakcyjna cena - 663
232 354
Polowa atrakcyjnego domu Polowa atrakcyjnego domu - 514
600 103
Pomieszczenie na działalność
- garaż z kanałem plus hala, najlepiej pod warsztat samochodowy lub
inna działalność. Jelenia Góra - 075
71 39 862
Pomieszczenia biurowe pomieszczenia biurowe w centrum
Jeleniej - 504 122 044
Pół domu - okolice Jeleniej Góry,
5 min do centrum, osobne wejdzie,
ogrodzone ( może być dla firmy)
- 605 063 176
Szukam współlokatorki - do mieszkania dwupokojowego na ulicy
Kiepury - 669 948 087
Ścisłe centrum - duże mieszkanie
w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- na gabinety lub kancelarię - 603
347 415
Tani lokal - dobre miejsce - atrakcyjnie zlokalizowany murowany
pawilon handlowy 17m2, + piwnica,
woda, prąd II taryfa - sprzedam lub
wynajmę - 505 679 976

Zabobrze III kawalerka - ładna,
umeblowana od zaraz 770 zł +
liczniki - 695 943 795

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe mieszkanie - od 1.04.na
2-3 lata - 668 355 557
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Szukam stoiska handlowego
- ok.30m2, najlepiej w sklepie spożywczym. Jelenia Góra lub okolica
lub osobnego lokalu - 509 211 282

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Sprzedam lub zamienię na
mniejszy Citroen Berlinko 1,9 TD,
5 osób, czerwony metalik, bezwypadkowy, 66 tys. przebiegu,
pierwszy właściciel – 695 605 043
– 075 75 215 95
Tanio Vw Golf III 1,9 TD - 92 rok,
wspomaganie kierownicy, biały,
3 drzwiowy, elektryczne lusterka,
hak, po przeglądzie, welurowa
tapicerka, 507 254 323

Nie drogo mała kawalerkę - lub małe
mieszkanie dla dwóch osób ( jedno
z nas studiuje). Nie palimy. Pilnie
- 607 729 044

Żuk rok produkcji 1984 na gaz,
skrzynia, zarejestrowany i ubezpieczony – 667 264 181

2 pokojowe na Zabobrzu - do wynajęcia dla zdecydowanego klienta
- 509 156 552

Skoda Favorit 91 rok benzyna,
gaz brak oc, przeglądu stan bdb.,
w pełni sprawna, jeżdżąca 400
złotych – 661 561 849

Świeradów centrum - powierzchnię handlowa w centrum Świeradowa pod namiot handlowy - 512
392 438
Cieplice centrum - powierzchnia
handlową pod namiot wolno stojący.
- 512 392 338
Garaż - na Zabobrzu - 600
495 151
Garaż - na Zabobrzu Karłowicza
- Różyckiego - 796 198 006
Karpacz - mały pokoik w pobliżu
budowy hotelu Gołębiewski w Karpaczu od 10.03. - 607 418 281
Lokal - w centrum miasta o pow.53
m2 na przełomie maj - czerwiec
- 501 259 736
Lokal - pod działalność handlową
w Jeleniej Górze - 781 086 559
Lokal - w Szklarskiej Porębie
Górnej w okolicach centrum - 602
137 602
Lokal - na Placu Zdrojowym 140
m2 na każdą działalność - 507
046 283
Lokal Jelenia Góra - poszukuję
lokalu do wynajęcia na terenie Jeleniej Góry. - 781 086 559
Lokal w Gryfowie - pod działalność
gospodarczą w Gryfowie - 781
086 559
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta od zaraz NŻebrowscy - 509
156 552
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Kiepury 850 zł + kaucja zwrotna +
liczniki - 512 567 169
Mieszkanie 2 pokojowe - na
terenie Łomnicy i Jeleniej Góry dla
młodego małżeństwa z 5 letnim
dzieckiem do 600 zł - 515 340 759
Mieszkanie do 600 zł + opłaty,
może być kawalerka, najlepiej na
Zabobrzu lub w okolicy Zabobrza
- 604 614 215
Od kwietnia - Para pracująca wynajmiemy kawalerkę w Cieplicach
cena do 500 zł - 665 277 666
Para wynajmie - mieszkanie 2 lub
3 pokojowe, najchętniej na Zabobrzu
lub w Cieplicach. - 783 179 365
Pilnie - mieszkanie lub kawalerkę w
Szklarskiej Porębie - 721 279 968
Pilnie mieszkanie - para z dzieckiem wynajmie pilnie mieszkanie
do 400 zł plus rachunki najchętniej
w Cieplicach ewentualnie Jelenia
- 516 965 623
Pilnie szukam kawalerki - jestem
kobieta trzech grzecznych pociech
pracującą bez nałogów - jeśli nie
przeszkadza to ze mam dzieci proszę o kontakt - okolice Malej Poczty/
Intermarche - 661 497 244
Powierzchnia handlowa - 20zł
/ m2 w hali renomowanej firmy w
branży materia łów budowlanych w
Jeleniej Górze. - 602 732 135
Szklarska poręba centrum powierzchnia handlową pod namiot
wolno stojący. - 512 392 438
Szukam - współlokatorki do mieszkania na ul. Kadetów. Mieszkanie
blisko KK - 661 763 236
Szukam mieszkania - 2 pokojowego we Wleniu lub w okolicy - 508
439 195
Szukam pokoju - od zaraz lub
od 1 go marca, z dostępem do
Internetu. Cena do 400 zł wraz z
mediami. Mam 22 lata. Pracuję i
studiuję zaocznie. Bez nałogów
- 784 814 981

Ford Ka 1998 rok, ważny przegląd i oc. Cena 6 tys. zł. 509 208
877
Vento 1.8 benzyna. Pełne wyposażenie elektryczne 2 poduszki.
Podgrzewane fotele i lusterka.
Czyste i zadbane wnętrze. Cena
6000 do negocjacji 514 585 525
300 za malucha - brak opłat 97 rok
- pomarańczowy z przyciemnianymi
szybami - 693 891 578
Astra 1,7 TD 4500 - turbo diesel
68 KM silnik opla, biały, 1995, 223
tys. km, centralny zamek, wspomaganie, 2 poduszki, po wymianie
oleju i filtrów, 2 kpl. kół, cena 4500
- 507 765 511
Audi 80 - Audi 80 rok 1990 pojemność 1,8 centralny zamek, wspomaganie kierownicy, podgrzewane
fotele, sprowadzony, cena do
uzgodnienia - 783 246 331
Audi 80 - złoto czarna - 514 311
272
Blaszak - T3 - diesel, 1989 rok,
stan dobry lub na osobowy - 601
472 183
Blaszak - T3 - 1989 rok - 1450 zł
- 514 211 832
BMW 318 rok 96 - ubezpieczony,
zarejestrowany, bez wkładu finansowego, cena: 8.000 zł - pilnie - 601
682 147
BMW 525 - E39 rok 1999 auto w
b. dobrym stanie 170 tys. km przebiegu, felga 18 cali, ładny wygląd
w środku radio z nawigacją - cena
25.000 zł - 880 731 016
BMW 530 - rok 1989, benzyna,
automat, zawieszenie po remoncie,
ubezpieczony, zarejestrowany,
stan b. dobry, cena 4.700zl - 601
682 147
BMW E36 diesel - kombi 1.8tds,
1998 rok, srebrny metalic, pełne
wyposażenie. Cena 13.500 zł - 792
307 356
CB radio - Gamma 1-AM z wtyczka
pod zapalniczka + antena magnesowa( husTler) z kablem! Cena 250
zł. do negocjacji - 667 194 602
Cezeta 350 - w stanie dobrym
przegląd się skończył ale OC jest.
Cena 700zl do negocjacji - 791
244 062
Cinquecento 704 ccm - 1995
rok, na chodzie, cena do uzgodnienia. - 606 996 895
Citroen Jumpy, 2,0 HDI - 2002,
kupiony w salonie , przebieg 122
tys. km. Serwisowany, zadbany,
przegląd techniczny wykonany w
styczniu 2009r. - 601 749 334
Czarna Laguna 1.8 - Sprzedam Renault Laguna Stan Bardzo
dobry, ABS klimatyzacja, poduszki,
centralny zamek, elektr. szyby
lusterka. wersja sportowa profilowane siedzenia, garażowana,
alufelgi + nowe opony na gwarancji
serwisowana - 661763146
Daewoo Espero - ABS, centralny
zamek, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, 1995 rok, sprowadzony w 2007 roku, 130 000
km przebiegu, zadbany w ciągłej
eksploatacji. Przegląd i OC do lipiec
2009 - 515 065 430
Daewoo Matiz - 2000/2001 r.
zielony zarejestrowany po wymianie
filtru paliwa, łożysk przednich cena
do uzgodnienia - 509 175 243

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.
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Daewoo Musso terenowy - 2001.
168 tys. km. Tanio sprzedam werbah@dami.pl - 075 613 76 52
Daewoo Tico 1998 - wiśniowy
metalik, 5 drzwi, 800 cm3, zadbany,
po remoncie-książka serwisowa,
opony zimowe i letnie (nowe) Cena
3700 PLN do negocjacji - 663 569
818

ber dach ważny przegląd do 2010
rok i OC - 791 102 444

pneumatyczna, ceny do uzgodnienia - 510 984 012

Ford Escort 1995 rok - zarejestrowany, 5 drzwiowy, srebrny metalic,
1400 benzyna, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, RO, centralny
zamek ważne opłaty 4300 zł do
uzgodnienia - 603 182 814

Maluch za 300 zł - 97 rok, bez
przeglądu i OC - 693 891 578

Dojazdówka - do Chevroleta
15” 80 zł - 661 813 164

Ford Escort 90 - 1400cm czerwony, opłacony ubezpieczony, 1500
zł - 721 463 125

Dwie Xantie - jedna jest zielony
metalik 1.8 benzyna + gaz 1995 rok
cena 5500 zł, a druga jest srebrny
metalik 1.8 benzyna, 1995 rok zarejestrowana w Polsce cena 2500
zł - 723 822 316

Ford Escort 93 rok - 1.8 16v
- autko technicznie sprawne kolor
czerwony 3 drzwiowy do ma troszkę
rdzy na tylnych błotnikach cena
2700 zł do małej negocjacji - 783
216 705

Ekonomiczne autko - Seat
Aros 1998 rok zielony, sportowa
sylwetka, ABS, RO, wsp. kier., ks.
serw., komplet opon zimowych,
ważny przegląd i OC, stan bdb.,
cena 9000 zł ( do negocjacji) 506114070

Ford Escort kombi - 16v Ghia
srebrny 97 składak 1.6 pojemność
- opłacony w ciągłej eksploatacji
sprzedam lub zamienię na Calibrę
- 662 161 925

Fajny skuterek - Zipp Speed 50
po przeglądzie przebieg 350 km nie
zarejestrowany w b. dobrym stanie
cena ok. 1600 zł - 725 120 257
Fiat 1.0 97 rok za 1500 zł - wymieniony rozrząd, pompa wody, amortyzatory, kpl. hamulce z linka ręcznego
maniekjg@tlen.pl .przegląd i OC
pali 6l. - 600 373 195
Fiat Brava 1.6 + gaz - 1.6 16V +
gaz, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, brązowy metalik,
ważny przegląd i ubezpieczenie z
drobnymi defektami - st. dobry rok
1997 cena 5000 - 721 582 681
Fiat Brava 1.816v gaz 6700 zł
- Najbogatsza wersja oprócz klimatyzacji, 1998 rok, kolor szampański
met. pełna elektryka , halogeny,
poduszka powietrzna, moc 115KM
z gazem, pali ok. 11 l gazu!! Ekonomiczny, nowy przegląd. - 609
77 00 50
Fiat Bravo - wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczny
szybardach i szyby. Kolor niebieski
metalik 96R 11600 km pojemność 1,4 75km zadbany wszystko
sprawne ! - 725 503 512
Fiat Bravo 1996 - pojemność 1.6
16 V , zielony metalic. Auto posiada:
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby,
immobiliser, alufelgi, centralny
zamek. Cena 7250 zł do negocjacji
- 796 556 976
Fiat Cinquecento - 704ccm
1995rok kolor czerwony aluminiowe
felgi do poprawek blacharsko lakierniczych, cena 1500 do negocjacji
- 513 675 627
Fiat Doblo 1,9 jtd - kupiony w salonie , przebieg 11000 km. elektryczne
podnoszone szyby, regulowane
położenie kierownicy, wspomaganie
, poduszka pow. kierowcy, centrlny
zamek, rok produkcji 2004, cena 22
000 zł - 607 604 560
Fiat Ducato maxi - 1996r. 2,5D
opłacony zarejestrowany - 669
872 101
Fiat Fiorino - 1997 rok,1700 cmdiesel, licznik 120 tys.+opony, autko
w dobrym stanie idealne do małego
początkującego biznesu. Cena
5500 zł - 601 699 872
Fiat Punto 1.1gaz, 99 - rok 5700
- pojemność 1100cmm z gazem,
3 drzwiowy, czarny, poduszka
powietrzna, OC i przegląd do 2010
roku, stan dobry+ - 609 77 00 50
Fiat Punto II - 2000/2001 rok,
pojemność 1,2, benzyna, użytkowane przez kobietę, kolor bordowy
metalik, przebieg 89 tys.,2 komplety
opon, radio + CD, cena do uzgodnienia - stan b.dobry, warte uwagi.
Gorąco polecam - 506 405 755
Fiat Tipo z gazem tanio - 1.4 z
gazem rok 93 grafitowy - 5 drzwiowy
bez korozji cena 1600 - 695 721
451
Fiat Uno 95 - 1,4 S, pięciodrzwiowy,
granatowy 1300 zł - 663 386 969 lub
075 76 76 488
Ford Escort - stan wizualny i techniczny bardzo dobry, elektryczne
szyby, centralny zamek, zadbana
tapicerka, kol. bordowy. Możliwa
zamiana na inny - 667 085 802
Ford Escort 1.8D - 91 rok, zarejestrowany, ubezpieczony do wymiany
końcówki wtryskiwaczy. Dzwonić po
14-tej. - 667 681 247
Ford Escort 1600 - rok produkcji
91, zadbany centralny zamek szy-

Ford Escort TDS - kombi 2000 rok,
przewieziony z Niemiec, stan bdb.
elektryczne szyby, wspomaganie,
poduszki, ABS. Cena 5800 - 692
723 836
Ford Fiesta 91 - czerwony 3
drzwiowy + radio + ALUFELGI,
zarejestrowany i opłacony na rok.
1600 zł - 608 382 458
Ford Fiesta Courier - wszystkie
części - 609 272 704
Ford Focus - okazja - 2002, 1,8D,
5-cio drzwiowy, klimatyzacja - 15
500 - 608 653 454
Ford Mondeo combi 1.8td - rocznik 1995, wyposażony, zarejestrowany. Z dobrym silnikiem z 2000r.
lub zamienię na Van (diesel) - 692
750 317
Ford Scorpio z gazem - 2,4 z
gazem, rok 89, zarejestrowany, brak
ubezpieczenia, w pełni sprawny,
cena 1500 do negocjacji - 601
682 147
Ford Scorpio z gazem - rok 89,
2,3, z gazem, zarejestrowany,
cena: 1200 zł do malej negocjacji
- 601 682 147
Ford sierra - 1,6L automat rocznik
1986, cena do uzgodnienia - 796
301 207
Ford Sierra - Sierra 2.0 1991 ( 96
składak) benzyna + gaz srebrny
metalik, ubezpieczony bez przeglądu. Cena 1000 zł do negocjacji
- 603 072 676
Golf 2 - rok produkcji 89, pojemność 1800 ccm benzyna, ekonomiczny, stan blacharki bardzo
dobry, OC ważne do 15 marca, brak
przeglądu, uszkodzona stacyjka,
na chodzie jeżdżący, cena 850 zł
- 516 860 653
Golf II - 1989 rok, 1,3 benzyna,
4-biegowy, ekonomiczny, bordowy
metalic, 3-drzwiowy, hak holowniczy, stan silnika idealny, stan
blacharki dobry Cena 1500 zł - 669
367 214
Golf II - 1989 rok, 120 tys. km,
1,8 benzyna + gaz, alufelgi, wnętrze Fire and ice, ważny przegląd
OC. Dodatkowo silnik + skrzynia
biegów i inne części. Cena: 2500 zł
- 606 107 054
Golf II 1.6 benzyna super stan
- 3d 1990r 193 tys. szyber, wspomaganie, obniżony, OC i przegląd do
09.2009. Cena 1700 do negocjacji.
Możliwość zakupu z alufelgami i
lampami tuning - 501 737 088
Golf.3 - rok 92, pojemność 1.8GT
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, CD, ABS elektryczny
szybardach, sportowy wydech - 669
947 978
Honda Cr 250 96r - silnik po
remoncie nowe klocki olej napęd
5300 zł do negocjacji - 605 492
373
Hyundai Coupe Tiburon tgx
- super auto sportowe. Najtańsze
w swojej kategorii OKAZJA cena
10.500zł. Hyundai Tiburon Copue
TGX. Rocznik 1999. Cena do
uzgodnienia!!!! - 501 404 592 lub
503 428 355
Kawasaki kx 125 - 91 rok tłok
do wymiany, cena 2,000 zł - 781
242 765
Lancer kombi 95 rok - tanio - 1600
cm benzyna, biały, zarejestrowany,
stan techniczny średni, kilka rzeczy
do wymiany, cena 1300 do małej
negocjacji - 513 434 345
Lewarek ZABA - udźwig około
20 ton do ciężarówek i towotnice

Master Movano 99 rok - 2 koła
15 cali ( 500 zł) oraz fotel kierowcy i
pasażera (500 zł) - 607 603 977
Matiz - 2000/2001 po wymianie
łożysk przednich filtru paliwa i kabli
od świec - 509 175 243
Matiz Life - tanio - rok produkcji
99, przebieg 86 tys. srebrny metalik,
zamek centralny, autoalarm, przegląd do sierpnia 09. Drugi właściciel
- kobieta, niepaląca. Opony zimowe.
Cena 5000 tys. - 665 144 663
Mazda 121 - 93 rok - stan dobry,
kolor czerwony, ważny przegląd
i OC - 793 385 303 lub 793 385
304
Mazda 121 za 1900 zł - z gazem,
otwieranym dachem po wymianie
sprzęgła i końcówek drążka cena do
sporej negocjacji - 509 175 248
Mazda 626 - produkcja 1993,
pojemność 2,0 benzyna. elektryczne lusterka, szyby, ABS, immobilaizer, centralny zamek, zielony
metalik, maska do poprawek lakierniczych cena 3000 zł, ubezpieczona
i zarejestrowana w Polsce - 793
156 993
Mazda 626 93 rok - pojemność
1,8,105 kw.16v, sportowe zaw.
obniżona, centralny zamek alarm
pilot, elekt. Szyby i lusterka alufelgi
- 509 541 759
Mazda 121 94 rok - uszkodzony
w przód ( lampy, maska, błotnik,
zderzak, chłodnica ) oryginalny
lakier oryginalny przebieg 170 tys.,
cena 1500 zł - 787 233 050
Mercedes 2.2 cdi - rocznik 2001,
zarejestrowany, pełne wyposażenie. Super Stan! Model C klasa w
203 - 507 930 010
Mercedes Vaneo - 2002 rok, 1.7
CDi, srebrny, ubezpieczenie i przegląd do 02.2010 - 667 377 792
Mercedes Vito 2,3d 96 - 5 osobowy, stan techniczny b. dobry 11
tys. zł - 880 098 319
Mitsubishi Lancer 95 – kombi,
1995 rok 1.6 benzyna, zarejestrowany, cena 1200 - 513 434 345
Mondeo 98 rok - wersja ghia,
centralny zamek, elektryczne szyby
i lusterka, klimatyzacja, kontrola
trakcji, ABS, wspomaganie kierownicy, 2 airbag, hathback - 509
902 542
Mondeo kombi 2000 zł - do poprawek, opłacone - 510 242 940
Monowtrysk 1,8 - do golfa
1.8 benzyna 90 km pilnie - 793
296 396
Motorynka - brak dokumentacji
, po remoncie silnika cena 260 zł 781 242 765 lub 075 71 305 16
Motorynka - brak papierów,
wymienione łożyska na wale i
zimeringi, po remoncie , cena 260
zł - 781 242 765
Motorynka - po remoncie, stan
db, brak dokumentacji cena 260 zł
- 781 242 765 lub 075 713 051 6
Motorynka Romet - po remoncie silnika , cena 250 zł - 781 242
765 lub 075 713 05 16
Nissan 1.6 Sena 8 osób - rok
2000 - zarejestrowany na 8 osób
pełna elektryka, klimatyzacja, ABS
- pełne wyposażenie, stan idealny,
cena 17.900 - 515 680 739
Nowe śruby do alufelg - Nowe
śruby do felg aluminiowych • gwinty
- 1,5 • długości śrub - 28mm • kształt
łba - stożek • sześciokąt na klucz
17 • twardość - 10,9 M12 komplet
16szt. 35zł - 695 212 075
Odstąpię leasing - Odstąpię
leasing ciągnika siodłowego Iveco
Stralis, Euro 5, 420KM 60tys.km +
naczepa wywrotka Mega Alu (2007)
40 m3 Spłacone jest 17 rat, pozostało 30 rat - 602 123179
Okazja! Hyundai Tiburon - z
powodu wyjazdu hyundai tiburon
coupe TGX!!! cena 9.000zł - 503
428 355
Opel Astra kombi 1,7td - biały,
garażowany, po wymianie rozrządu,
oleju, filtrów, centralny zamek, szyberdach, 2 poduchy, nie wymaga
wkładu finansowego, OC do
12.2009 - 692 086 317
Opel Corsa - 1994 r , benzyna,
silnik 1,2. trzydrzwiowy, zarejestrowany - 609 299 546

Opel Corsa B 1.4 1996 - 4/5 drzwi,
czerwony, szyberdach, centralny
zamek , wspomaganie, poduszki,
alufelgi, komplet opon na felgach
zima + lato, regulowany fotel kierowcy, zarejestrowany - 698 002
168

Renault Laguna 2,2 diesel - 95
rok, zarejestrowany, biały, ważny
przegląd i OC, centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy,2 x airbag, radio, alarm,
do wymiany próg (rdza) cena3500zł - 604 899 303

Opel Vectra 94\97 1.8i - Kolor
czarny wspomaganie kierownicy
ogrzewane lusterka i elektryczne,
ABS - 796 819 271

Renault Megane Coupe - sprzedam lub zamienię na Golfa 4 może
być z małą dopłatą - 663 260 168

Opel Vectra a 1,6 -1995 rok - stan
dobry, ABS, auto alarm centralny
zamek, poduszki powietrzne, szyber dach, bagażnik dachowy, cena
do uzgodnienia. - 600 705 012
Opel Vectra - rok 89 pojemność
1.6 benzyna, centralny zamek
RO + CD autko pali 6l,na 100km,
bez korozji bardzo zadbane, nowe
opony zimowe, opłacone - 882
491 671
Opony 165/70/13 tanio - 2 opony
165/70/13 pojeżdżą jeszcze z 2
sezony. Cena za 2 szt. -30zł GG
3838948 - 695 212 075
Passat 1.8 turbo 1998 rok – ABS,
autoalarm, c.z, elektryczne szyby
+ lusterka climatronik, komputer,
4 poduszki, wspomaganie podgrzewane siedzenia + lusterka,
welurowa tapicerka, auto zadbane,
szanowane - garażowane - 604
922 815
Passat 18 turbo 196 km - zadbany
climartonik, pełen wypas autko garażowane przegląd do 22.12.2009.r
- 604 922 815

Renault Scenic 1,9 tdi - rok
1999, 179 tys, 4 PP, ABS, klimatyzacja, dwa elektryczny szyberdachy, elektryka, centralny zamek,
alufelgi, hak, i inne dodatki, radio
sterowane w kierownicy, welur
tapicerka zarejestrowany 17.200
- 605 996 335
Renault Trafic 1.9 dci - rok 2004,
105 km srebrny metalik, zarejestrowany na 9 osób, klimatyzacja, ABS
- pełne wyposażenie, stan idealny,
cena 42.500 zł - 605 180 519
Renault Twingo - 1999 rok produkcji,.1.2 benzyna + gaz, 125 tys.
przebieg, kolor biały, dwuosobowy
cena 5tys. - 661 837 156
Reno Espanse - rocznik 2003 7mio osobowe srebrny metalik, 97
tys,przebiegu. pojemność 2000,
benzyna w bardzo dobrym stanie,
pełna opcja - 0600719930
Romet Ogar 200 - cena 199 zł
zadbany - 781 242 765 lub 075
71 305 16

Peuegot 307 kombi - benzyna
1.4; 2003 rok, srebrny-metalik, auto
z salonu, cena do uzgodnienia - 605
636 806

Seat Arosa - rok produkcja 1998
zielony, sportowa sylwetka, wspomaganie kierownicy, ABS, RO,
książeczka serwisowa, komplet
opon zimowych, ważne OC i przegląd, właściciel niepalący - 506
114 070

Peugeot - rok 1993 pojemność
945cm, sprowadzony z Niemiec,
przerejestrowany. Dokumenty aktualne, pierwszy właściciel w Polsce.
Cena 3 tys. - 517 645 844

Seat Ibiza - 92 rok do poprawek
lakierniczych ,nowy wydech i akumulator, wymieniony olej, ubezpieczony do końca marca, nie odpala,
kolor czarny - 501 082 140

Peugeot 806 - VAN rok produkcji
1995, pojemność 1900 turbo diesel,
pełne wyposażenie elektryczne,
klimatyzacja w ciągłej eksploatacji.
CENA 10500 zł lub zamienię na
tańszy do 5000 zł. - 510 210 129

Seat Ibiza 93 rok - 1800 zł - czerwony 3 drzwiowy, zadbany, zarejestrowany i opłacony, pojemność
903cm, bardzo ekonomiczny, cena
1850zł - 608 382 458

Peugot 205 - rok produkcji 91.
Pięcio-drzwiowy pięciobiegowy
oznakowany. Cena 3000 tys.,
Pojemność 1,4. Ważny przegląd i
OC - 887 336 650
Pokrowce tanio - Komplet
pokrowców - uniwersalne na 2
fotele + kanapa + 4 zagłówki, czarne
- czerwone płomienie, nieużywane.
kpl-80 zł - 661 813 164
Polonez - rok 92, auto w kolorze granat, zadbane. Cena 600
zł z możliwością negocjacji - 506
908 899
Polonez 1.6+gaz tanio - opłaty
do końca roku wymieniony filtr oleju,
olej. Lub zamienię na jakieś mniejsze autko najlepiej do 1000cm3.
Cena 1000zl do negocjacji - 791
244 062
Polonez Caro - 1,6 gaźnik, rok
prod. 1994. ważny przegląd i OC,
w ciągłej eksploatacji. do drobnych
poprawek, cena 1000 zł do negocjacji - 509 631 035 509 318 364
Przegląd tech. samochodu
- Sprzedam kupony rabatowe
umożliwiające wykonanie corocznego przeglądu samochodu z 25%
zniżką. - 660 105 895
Renault 19 95 - biały 3 drzwiowy
zarejestrowany, opłacony 1950 zł
- 608 382 458
Renault 19,92 rok - srebrny, do
jazdy lub na części, opłacona do
czerwca z przeglądem, sprawna,
jedynie blacharka pogniła od strony
pasażera z tyłu - 721 631 548
Renault 5 - pojemność 1,4,
czerwony, pięciodrzwiowy, radio
CD, brak opłat, cena 700 zł - 691
550 155
Renault Clio - rok 2003, srebrne,
5 drzwi, kupiony w salonie, jeden
właściciel, pojemność 1200, stan
b.dobry, cena 17000 - 605 222
100
Renault Clio 1.2 1993 rok - benzyna, kolor zielony metalik, zarejestrowany, stan b. dobry CENA:
2200zl - 793 022 156
Renault Espace 2,2 gaz - zarejestrowany w kraju, ważny przegląd i
OC, sprawny do drobnych napraw
lakierniczo mechanicznych, rok
1995 cena 5500 zł - 692 723 836

Seat Ibiza rocznik93 1000 - po
remoncie podwozia - 781 939
924
Seicento Brush - rok produkcji
2001, przebieg 11000m, pierwszy
właściciel, cena 5500 zł - 509
023 837
Seicento Van 1.1 czerwony
- samochodzik w bardzo dobrym
stanie , przegląd do stycznia 2010,
rocznik 2000, bezwypadkowy,
warto zadzwonić może ten samochód na Ciebie czeka bo cena za
niego to jedynie 3.500 tys. - 608
682 488
Sierra kombi - tanio - 1992 rok,
pojemność 1998ccm. Przegląd
do XII, sprawne hamulce, nowy
akumulator, hak , szyberdach,
wspomaganie, ABS, centralny
zamek, drugi komplet kół (alufelgi).
Wgniecione tylne drzwi i pęknięty
tylny zderzak - 600 322 830
Sierra, Polonez - wszystkie
części - 515 267 455
Silnik Yamacha dt80 - brak cylindra z głowicą i tłokiem i gaźnikiem
- reszta jest. Cena 100 zł - 781
242 765
Simson S 50 - stan bardzo dobry
- 1989 rok lub zamiana na auto
- 514 211 832
Simson Sr 50n - w bdb. stanie
wszystko w nim działa, mały przebieg, instalacja 12v, oryginalny
lakier simson nie posiada dokumentów ale mogę na niego spisać
umowę - GG 6024269
Skoda Favorit 135l - 1992 rok
- pojemność 1300, alarm, centralny
zamek, komplet opon letnich i
zimowych - 508 756 215
Skoda Felicia benzyna + LPG
- rok produkcji 1997, pojemność
1,3 MPI + gaz, granatowy, stan
dobry, plus komplet opon - 5000 zł
do negocjacji - 691 162 520
Skuter zumico 2008 rok - pojemność silnika 49 cm 2-osobowy,
zarejestrowany i ubezpieczony po
pierwszym przeglądzie, stan bdb.,
przebieg 800km. GRATIS w cenie
2 kaski oraz zapięcie. CENA: 2700
- 793 022 156
Skuterqadra - skuter dwusuw
- cena ok. 2000 do negocjacji - 796
301 207

Sprinter blaszak 98 rok - Mercedes 98 rok 2.3 diesel, biały mały,
w b. dobrym stanie, zarejestrowany
w kraju - 793 608 323
Suzuki Swift - 1900 zł - rocznik
1993, pojemność 1.0 ( 53 KM ),
autko sprowadzone z Niemiec,
w bardzo dobrym stanie, ekonomiczne, bez wycieków oleju, do
obejrzenia w JG - 781 957 457
T-3 Blaszak - diesel 1600 pojemność lub zamiana na osobowe
- 601 472 183
T4 2,4d Doka za 12 tys. zł - warto
- 6 osób, 1 tona ładowności, zarejestrowana w Polsce, zamiana na
mniejsze - 666 590 866
Tanio - VW Polo, rok prod. 91,poj
1.0,bardzo oszczędny, zadbany,
bez korozji. cena 1700 zł (do negocjacji) - 603 489 060
Tipo z gazem okazja - 1.4 benzyna
+ gaz, rok 93, grafitowy, 5 drzwiowy
ważny przegląd i OC, nie wymaga
wkładu finansowego, cena 160,0
proszę dzwonić do godz. 15. - 695
721 451
Tipo z gazem tanio - 1.4 benzyna
+ gaz 93 rok 5 drzwiowy grafitowy
metalik nie wymaga wkładu finansowego cena 1600 - proszę dzwonić do godz.15 - 695 721 451
Uaz - z 1977r sprzedam, przed
zimą był na chodzie, ubezpieczony
bez przeglądu, oryginalny silnik,
do poprawek blacharskich - 600
077 376
Opel Vectra, rok 89 pojemność 1.6
centralny zamek, CD szyber dach,
autko pali 6l, na 100km. Zadbane,
bez korozji! Nowe opony! Cena do
uzgodnienia - 502 538 854
Vectra 700 zł - 1,8 91 rok,
stan dobry, brak OC, uszkodzone
łożysko oporowe, szyba przednia
- 510 242 940
Vectra.1.6. - rok 89 pojemność
1.6 benzyna, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy szyber
dach, nowe opony radio CD. Autko
pali 6l na 100 km, oszczędne!
Bez korozji! Cena do uzgodnienia
- warto - 791 963 115
VW Golf 1.6 TD - 1.6 turbo diesel 1986/sk1996 czerwony 5-cio
drzwiowy. Ważne OC - przegląd
do VI 2009. uszkodzona skrzynia
biegów - 799 033 950
VW Golf 2 diesel - 3 drzwiowy
srebrny, 1985, hak, diesel 55km,
dodatki gtd, 2 komplety kół, OC/
przegląd 07/09r cena 2000. - 75
75 585 83
VW Golf 3 - zarejestrowany, technicznie sprawny, dużo nowych
części, uszkodzona maska i atrapa
przednia 1992 rok - pojemność
1400, 3 drzwi cena 2800 - 692
723 836
VW Golf III 97 rok, 1400cm3
- poduszka powietrzna X 2, ABS,
wspomaganie, 3 drzwi, Cena do
uzgodnienia - 889 311 460
VW Passat 1,9 TDI 130km - 2003
rok kombi - comfortline, ABS, ESP,
8 poduszek, tempomat, klimatronik, sensor deszczu, alarm - 665
492 180
VW Passat kombi 91 rok - 1,6
benzyna, biały, zarejestrowany,
waży przegląd i OC, wspomaganie kierownicy centralny zamek,
radio, do niewielkich poprawek
lakierniczych, cena 1400 zł. - 604
899 303
WFM m06 125 - stan dobry, 1956
rok, cena 550 zł do negocjacji
- 519 409 988
WSK 125 200 zł - plus części - 665
529 337
WSK 1964 rok - do małych wykończeń remontowych stan bdb. cena
450zł - 781 242 765 lub 075 713
05 16
Xantia 1.6 i - Samochód w bardzo
dobrym stanie technicznym i wizualnym ważny przegląd i OC. Cena
do uzgodnienia. - 887 336 650
Yamaha dt 80 - motor jest na
dotarciu zrobiony został szlif cylindra i wymieniony tłok i pierścienie.
Cena 1000 do małej negocjacji
- 607 723 489
Zabytkowy Fiat 1000 - ok. lat
40, do remontu - 504 966 788,
761 06 48
Zadbane audi 80 B3 - B3, 1987
rok, pierwszy właściciel, zadbany,
zarejestrowany, w 100% sprawny,
kolor szary metalic, nie wymaga

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
wkładu finansowego, cena 4000
do negocjacji - 509 912 130

Części do DAF 400 tanio - zainteresowanych proszę o telefon - 508
222 775

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Części Fiesta Courier - wszystkie
części - 609 272 704

Samochód osobowy - może
być uszkodzony, zarejestrowany
lub nie - 725 868 511
Każde auto kupię lub za wyrejestrowanie 723 879 996
Każde auto kupię w rozsądnej
cenie. Również za wyrejestrowanie 785 698 884

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
Zakład w likwidacji posiada
do sprzedania części do różnych marek samochodów –
696 594 665
Felgi alu - 4 szt. 4x100 - cena 330
zł - 15 cal - 075 71 30 614
Części Hyundai 93 silnik skrzynia i inne – 609 365 333
Felgi stalowe 15 rozstaw 5*100
pasują Skoda, Audi, VW Golf IV.
603 647 457
Ford Eskort 1.4i - głowica i belka
tylnia, tanio - 725 757 428
2 opony 165/70/13 30zł - pojeżdżą
jeszcze z 2 sezony. Cena za 2
szt. 30zł - GG 3838948 lub 695
212 075
2 opony Dunlop letnie - SPORT
200E rozmiar 205/65 R15,94V,
bieżnik około 3mm. Cena 90 zł za
komplet! - 660 481 111
2 opony śnieżno-błotne! - GOODYEAR VECTOR, M + S rozmiar
205/55 R16,91V. Bieżnik 3-4mm.
Cena 100zl za komplet! - 660 481
111
4 felgi z oponami - do forda Transita
letnie 14 175 70 C. 4 szt. 200 zł - 663
40 80 96
Alfa 155 - 1994 rok, 1,8+gaz, OC
przegląd, po drobnej stłuczce, cena
1350 zł - 665 163 087
Alu felgi BWM - 15’’ z oponami zima
w dobrym stanie 195/65/r15 dobra
cena - 669 483 600
Alufelgi - ATS 15”, rozstaw
śrub 4X100 z oponami Michelin
195/50R15, głębokie, po lakierowaniu w zeszłym roku. Cena 650 zł do
uzgodnienia. - 509 631 035
Alufelgi 14” - z dwiema letnimi
oponami bardzo dobry bieżnik - cena
500zl.do negocjacji - 667 194 602
Alufelgi 18 z oponami - 225/40
super cena 1000 zł model pasuje
do audi A4, A6, pasat B5 alufelgi 5
ramienne - 606 609 115
Akukulator warta - 44Ah - nowy
na gwarancji - 075 64 25 834
Alfa romeo 33 - wszystkie części
- 604 899 303
Alufelgi - i7J 15 na 5 otworów do
BMW wraz z oponami 205/60/15 4
szt. – cena 400 zł/szt - 721 782 568
Alufelgi 4x100 okazja - sprzedam felgi 14 po renowacji VW Opel
- 507 943 464
Audi B3 4x4 - posiadam różne części oryginalne, używane oraz nowe
- 604 899 303
Audi B4 nowe amory - nowe amortyzatory na tył do audi B4(tanio)
- 724 146 698
Auta japońskie - Części do aut
Japońskich i Koreańskich - 608
210 531
BMW E36 - Różne części z demontażu do BMW E36 sedan, coupe.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 721 721 666
Carisma - różne części z demontażu do Mitsubishi Carisma 1.6-16V,
1997 . Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 721 721 666
Citroen Ax 93 - wszystkie części
z demontażu - 604 899 303
Citroen C25 Peugeot J5 - silnik
2,5 D w bardzo dobrym stanie,
skrzynie biegów oraz wszystkie
części z demontażu citroena C25
- 665 665 077
Corsa B - różne z demontażu
- 603 265 722
Scorpio - części tanio - 669
595 967
Części do 126p - posiadam między
innymi osprzęt silnika, fotele, i inne
- 782 358 636

Części mercedes 124 - wszystkie
części z demontażu od 10zł - 787
233 050
Części Peugeot 205 - autko stoi w
całości do demontażu części. wersja
wyposażona w szyberdach , elektryczne szyby itp. - 781 242 765
Części Peugeot 205 - tylna klapa,
szyberdach, drzwi, szyby i inne - 781
242 765 lub 075 713 05 16
Część do Corsy B - pompa wodna
z uszczelką do silnika 1.0.12V Ecotec.Cena 60zł. - 887 336 650
Część do Corsy B - pompę wodną
do silnika 1.012V .Cena 60zł. - 887
336 650
Daewoo Tico - części z demontażu
- 693 828 283
Dojazdówka - do Chevroleta 15”
80zł ! - 661 813 164
Dojazdówka ford - 13” rozstaw
szpilek 4x 108mm Pasuje do większości fordów. cena 100zł - 603
328 832
Escort 1,8 96r kombi - drzwi,
szyby, skrzynia biegów, zawieszenia,
półosie i inne - 880 098 319
Felgi - Ford 14 4 śruby VW, Skoda
14 5 śrub - 515 267 455
Felgi + opony do rovera - Mam
do sprzedania oryginalne felgi od
Rovera. 5 felg 14’’- tek z letnimi
oponami . 175/65. Cena- 600 zł
- 602 171 054
Felgi aluminiowe - od BMW3, na
5 śrub z oponami zimowymi 400 zł
- 600 077 376
Felgi Sharan okazja - sprzedam
felgi do Sharan Galaxy Alhambra
6Jx15H2, 5x112 ET 50, felgi proste,
nie naprawiane, sprawdzane na
maszynie, nie jeździły po naszych
Polskich drogach - 507 943 464
Felgi stalowe 15 - 6Jx15H2 FT38
5x100 oryginalne od Octavi - 691
802 600
Fiat Cinquecento - silnik1100,2
koła, komputer do 1100, cewka700,
licznik700, klapa, maska, drzwi,
szyby, plastiki, silniczki wycieraczek, rozrusznik, światła tylne i
wiele innych. - 508 764 585
Fiat Punto 96 - wszystkie części
oryginalne. - 604 899 303
Fiat Uno 93 rok - wszystkie części z demontażu oraz nowe - 604
899 303
Fiat Uno części - mam większość
części do fiata Uno 1,1 rok 93 5
drzwiowy, zawieszenie elementy
karoserii oraz wnętrza i wiele
innych - atrakcyjne ceny!! - 669
693 628
Fiat Uno części - wszystkie cześć
- 607 112 385
Fiat Uno - Punto - wszystkie
części z demontażu od 10zł - 889
177 436
Fiatcinqucen 700, 900, 110 wszystkie części - 604 899 303
Ford Escort - różne części do
Forda Escorta 1998 rok 1600 cm
16V Zetec 105 KM - 885 588 345
Ford Escort Fiesta - wszystkie
części z demontażu od 10zł - 787
233 050
Ford Eskort 92 - posiadam
wszystkie części do Escortów
- 604 899 303
Ford Fiesta - posiadam wszystkie
części - 604 899 303
Ford Fiesta courier1.8d - wszystkie części - 609 272 704
Ford Mondeo 94 rok - wszystkie
części nowe i używane. - 604
899 303
Ford Probe 2 rok 94 - wszystkie
części z demontażu oraz części
do silnika 2,5 v6 mazdy - 604
899 303
Ford Sierra diesel 89 rok - wszystkie części z demontażu 2,3 diesel.
- 604 899 303
Fotele Cinquecento Sporting
- komplet foteli oraz wszystkie plastiki z wnętrza, stan bardzo dobry
- 513 675 627
Głowica do fiata 126p - w bardzo
dobrym stanie. - 694 971 747
Głowicę do Grenady 2,3v6
- 2 sztuki, prawa i lewa, stan b.

dobry, cena 300zl za całość - 601
682 147

Opel Omega B - posiadam różne
części - 604 899 303

Golf 2 - 91 rok - wszystkie
części, oryginalne, używane - 604
899 303

Opony + felgi do malucha - 4 szt.
opony zimowe - 602 101 096

Golf 2 - przedni błotnik - lewy.
Cena 40 zł. - 725 447 972
Golf 2 - przeguby w dobrym
stanie. Tanio - 516 975 799
Golf 3 1,8 - silnik, skrzynia,
szyberdach i wiele innych - 510
289 093
Golf 3 1.9 TDI 1996 - różne części sprzedam tanio - 604 786 525
Honda Civic rok 90 i 94 - wszystkie części do hondy z roku 1990
oraz okrągłej z roku 1994 oryginalne - 604 899 303
Hyundai Pony 93 rok - wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Kola do Omegi po 15 zł - kompletne z oponami zimowymi w
stanie dobrym - 889 453 384
Koła bmw - komplet kół zimowych
- rozmiar 195/65/r15 w dobrym
stanie - alufelgi. Cena okazyjna
- 669 483 600
Komplet kół - Sprzedam komplet kół letnich do Opla Vectry
195/65/14 wysokość bieżnika
5mm. - 693 765 656
Komputer - do Forda Oriona,
eskorta, sierry .Sprawny, z demontażu. Cena 80 zł do dogadania.
- 882 491 671

Opony 195/65r15 - opony zimowe
2szt Dunlop stan jak nowe i 2szt
Pneumant 7mm bieżnika. cena:400zł/kpl. - 508 222 781
Opony letnie - różne rozmiaryposiadam również pojedyncze
opony - 721 782 568
Pasat B5 - kołyska przednia - 792
852 093
Peugeot - model 205 - wszystkie części oraz silnik 1.4 wraz ze
skrzynią - 781 242 765 lub 075 71
305 16
Peugeot 106 94 - wszystkie części
- 604 899 303
Peugeot 205 - silnik 1.4 cena
300 zł skrzynia biegów 200 zł i inne
- 781 242 765
Peugeot 205 części - wszystkie
części do demontażu ze stojącego
auta, wersja wyposażona w szyberdach , elektryczne szyby itp. dwu
drzwiowy. - 075 71 30 516
Peugeot 309 93 rok - wszystkie
części z demontażu oraz nowe
- 604 899 303
Peugeot 405 91 rok - wszystkie
części do tego modelu, oryginalne
- 604 899 303
Peugeot 605 3.0 24v - większość
części - 505 605 319

Lampy Opel Omega B - cena
kompletu 150 zł do negocjacji - 663
270 228

Peugeot 605 skrzynia - biegów
- pojemność 3 l, rok produkcji 1994
manualna, 5 biegowa stan bdb.
- 725 120 447

Licznik VW Golf 2 - benzyna
- 605 301 370

Pokrowce - do Fiata Uno - tanio
- 607 112 385

Licznik VW Golf 3 diesel - Licznik
VW Golf 3 diesel - 605 301 370

Polonez - do poloneza m.in. nowe
sprzęgło , aparat zapłonowy, cewkę,
felgi i wiele innych rzeczy, osoby
zainteresowane proszę o kontakt
- 661 832 156

Lusterka do poloneza - Oryginalne lusterka do Poloneza
sterowane ręcznie na linki prawe,
lewe sprzedam. Cena 10zł za szt.
- 695 601 112
Mazda 121 95 - wiele oryginalnych części z demontażu - 604
899 303
Mazda 626 - Posiadam części z
demontażu do samochodu Mazda
626, 2.0 –16V.Rok od 92 do 96
(mam również starsze modele).
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968

Polonez Caro Plus - wszystkie
części z demontażu od 10 zł - 787
233 050
Półosie Golf 3 tdi - kompletne
z przegubami cena 100 zł jedna
- 666 030 970
Primera p11 - z demontażu do
Nissana Primera P11 Kombi 2.016V. Rok prod.1999 (przed liftem).
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968

Mercedes 124e - wszystkie
części z demontażu od 10zł - 889
177 436

Przegub Toyota - przegub
zewnętrzny do Camry 2,0 za 100
zł - 075 71 30 268

Mitsubishi Colt 95 rok - posiadam
wszystkie części do tego modelu
nowe i używane - 604 899 303

Renault 5 - wszystkie cześć, oryginalne, używane - 604 899 303

Mitsubishi Lancer 4 x 492r wszystkie części z demontażu oraz
nowe - 604 899 303

Renault Clio - posiadam różne
części używane i nowe - 604 899
303

Monowtrysk - Golf 3 1.8 benzyna 90 km - 793 294 684

Renault Clio 1994 - pojemność
1.2 również części karoserii - 725
120 447

Mz etz 250 - GG1209469 - 792
401 367

Renault Twingo 96 - wszystkie
części oryginalne - 604 899 303

Nakrętki zabezp. do alu - komplet 4 nakrętek M12x1.5 do alufelg,
zabezpieczających przed kradzieżą.
Stan b. dobry. Pasują do: Ford,
Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Rover, Kia, Hyundai, Isuzu,
Daihatsu, Daewoo. Cena 50 zł.
- 503 690 425

Rozrząd - kompletny nowy,
oryginalnie zapakowany, nigdy nie
wyciągany z opakowania rozrząd
do fiata cc 700 cena 50zl - 605
834 652

Nissan - wzmocnienie czołowe
oraz wzmocnienie zderzaka przedniego do Nissana Almery 1,4 rocznik
96-98 za 60 zł - 075 71 30 268
Nissan Micra k-10 - wszystkie
części posiadam do tego modelu
- oryginalne - 604 899 303
Nissan Sunny n14 części - wszystkie części z demontażu GG: 8565169
- 504 554 515
Nissan Sunny z 88 - posiadam
wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Nubira Kombi I - różne z demontażu - 603 265 722
Omega B na części - wersja angielska, sprzedaż na części, karoseria
cala, 800zł za silnik kompletny
z osprzętem + komputer z okablowaniem. Silnik sprzedaje jako
uszkodzony - stuka panewka - 606
508 723
Opel Astra I i II - wszystkie części z
demontażu od 10 zł - 889 177 436
Opel Corsa B - posiadam wszystkie
części oryginalne - 604 899 303
Opel Kadet - wszystkie części z
demontażu - 604 899 303

Rozrząd Fiat CC - kompletny
nowy, oryginalnie zapakowany,
nigdy nie wyciągany z opakowania
rozrząd do fiata cc 700 cena 50zl
- 605 834 652
Scorpio - wszystkie części - 669
595 967
Seat Ibiza 91 rok - wszystkie części
z demontażu, system Porsche - 604
899 303
Seat Ibiza 95 - 1.6 części z demontażu - 693 828 283
Seat Toledo - wszystkie części
z demontażu GG: 8565169 - 504
554 515
Seat Toledo 2.0 - 2.0 95 rok,
wszystkie części z demontażu - 693
828 283
Silnik 1.4 - Clio, 205 , 106 , Ax
cena 300zł - 781 242 765 lub 0757130516
Silnik Ford Escort USA - 1.9
benzyna +skrzynia biegów +półosie sprawny cena 400 zł - 516
722 318
Silnik kompletny Ford Escort - 1.6
Zetec ze skrzynia biegów rok 1995,
części blacharskie, zawieszenie,
cały środek - 791 759 922
Skoda Felicja - 1.3 mpi 2000 rok części z demontażu - 693 828 283

Skrzynia biegów - Peugeot 205
( 200 zł) - 781 242 765 lub 0757130516
Skrzynia biegów t3 - do VW T3
1,6D Cena do uzgodnienia - 663
232 265
Skrzynia bmw 318e36 - sprawna
100 procent, cena 250zl - 601
682 147
Sprzedaż - Ford Escort 1.6
16v zetem - silnik wraz ze skrzynia biegów elementy blacharskie
zawieszenie w całości lub na części
- 791 759 922
Suzuki Swift - wszystkie części
z demontażu GG: 8565169 - 504
554 515
Szyby przyciemnione Golf - kpl.
szyb - 3 drzwiowego - 885 588
345
Tanio opony 135/80 r12 - używane
4 opony zimowe i letnie 135/80 R12
(Tico, Fiat 126p). - 516 264 119
Tanio opony 185/70 r13 - używane
4 opony zimowe i letnie 185/70 R13
- 516 264 119
Tanio opony 215/65 r16 c - używane 4 opony 215/65 R16 C M + S
oraz 2 opony letnie (VW Transporter
T5) - 516 264 119
Tipo - 93 rok, 1,6 benzyna, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, 3 drzwiowy, niemiecka
dokumentacja po części zdekompletowany - 607 756 616
Toyota Corola 1,3 - półosie z
przegubami zew. po 100 zł, tylna
klapa nie uzbrojona 50 zł, tylna
prawa lampa 20 zł - 075 71 30 268
Transit nadwozie - 2.5d 97 rok
- składak - 515 267 455
Trzecie światło stop - oryginalne trzecie światło stop do forda
Mondeo mk1 i mk2 kombi. Pasuje
również do innych aut. Cena 40 zł
- 503 690 425
Tylna oś - od peugeota 205
(220 zł) - 781 242 765 lub 075
7130 516
Tylne lampy VW polo - 94-99
- 507 943 464
Uno części - wszystkie części.
Tanio - 607 112 385
Uszkodzona skrzynia Golf 3 wyskakuje pierwszy bieg, a tak poza
tym wszystko jest w stanie bdb. 150
z ł - TDI 90kM - 666 030 970
VW 1,9 TDI silnik - Silnik z osprzętem lub bez po przebiegu 130t tys.
km w całości lub na części - 880
098 319
VW Golf 2 90 rok - 1.6cm - 885
588 345
VW Passat B3 - drzwi - 515 267
455
Wsk, Wfm - wszystkie części silnikowe (Wsk , Wfm , Romet) oraz
Wskę 1964 r. do małych wykończeń
remontowych - 781 242 765 lub 075
7130 516
WV Passat 92 rok B-3 - wszystkie
części, oryginalne - używane oraz
nowe - 604 899 303
Zderzak Fabia - cena 50zł tanio
- 781 242 765 lub 075 71 305 16
Zderzak Fabia - przód - 50 zł
- 781 242 765
Zderzak Skoda Fabia - za 50 zł
- 075 71 30 516
Zawieszenie sportowe - gwintowane firma FK .Zawieszenie pasuje
do Golfa 2-ki, 3-ki ,Passata b3, b4,
Oreado, Seata, Vento. Cena 900 zł.
- 721 114 456

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Citroen Xantia, rok 1994, benzyna, stan bdb. zielony metalik
na: Forda Mondeo, Opla Astra,
Du Nexia, Nubira, Passat lub inny
- 691 455 758

ZGUBIONO
Zaginał pies - Na początku marca
zaginął w Dziwiszowie w okolicy
Łysej Góry mieszaniec Goldena.
Za informacje wysoka nagroda
- 603 954 845
Labrador Retriewer - Karpacz
- zaginął pies Labrador Retriewer
pies 5 letni, biszkoptowy z czerwoną
obrożą i tatuażem w uchu. Jest
bardzo pogodny i ufny, na imię ma
HERMES - 691 503 580
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Plecak Adidas - 28 Lutego o
godzinie około 23 w autobusie MZK
3 zgubiłem Plecak Adidasa. Znalazcę, który go pierwszy odnalazł
może liczyć na nagrodę proszę o
kontakt - 728 271 213
Tablica rejestracyjna - Zagubiono tablice rejestracyjną. Dnia
28.02.2009 O nr DJ..... - 075 61
37 496
Zgubiłam portfel - Zgubiłam w
Sobieszowie lub w J. Górze czarny
portfel , a w nim dowód, legitymacja
ZUS, prawo jazdy i zdjęcia rodzinne.
Jeśli ktoś znalazł proszę o kontakt
Teresa - 509 121 879
Zgubiono czarny portfel - Zgubiłem portfel z dowodem osobistym i
prawem jazdy. Proszę zadzwonić
lub napisać GG9600296 - 796
219 895
Zgubiono klucze - zgubiono klucz
od mieszkania! Uczciwy znalazca
proszony o pilny kontakt! - 721
581 720
Zgubiono portfel - z dokumentami na nazwisko Kunicki. Znalazcę
proszę o kontakt - 507 319 150
Zgubiono telefon - marki Nokia
5200 w Jeleniej Górze - telefon
zgubiono ok. 29 lutego znalazcę
proszę o napisanie na GG 835440
lub e mail maciek547@o2.pl

ZNALEZIONO
Znaleziono labradora - przybłąkał się pies, prawdopodobnie
labrador z czerwoną obrożą. Bardzo
przyjazny. Jest u nas od 28 lutego,
ale mógł zaginąć wcześniej. Właścicieli proszę o pilny kontakt - 667
138 286
Znaleziono psa rasy husky
- 1 marca w okolicach Mc Donalds
znaleziono młodego psa rasy husky.
Ma ok. rok. Zadbany, przyjazny.
Właściciela bądź osoby chcące
zaopiekować się pieskiem proszę
o kontakt. - 661 438 283
Książka serwisowa Audi - znalazłem książkę serwisową Audi A6
Avant nr rejestracyjny DJ 422**
kolor auta czerwony znalazłem
ją w okolicach Sobieszowa - 888
362 346
Zaginą labrador - czekoladowy
proszę o kontakt - 600 252 69
Znaleziono psa Stafford - Dzisiaj
o godzinie 13.00 znaleziono psa
rasy Stafford. Sierść biało-czarna,
obroża w kolce-stożki, błąkał się
na 1-go Maja. Pies został zaprowadzony do schroniska - 603 750 026

RÓŻNE
SPRZEDAM
Rowery kolarskie w dobrym
stanie – 400 zł -1600 zł – 508 304
826
Oprawione roczniki - Wiadomości wędkarskie - z lat 1960-1975
dla kolekcjonera - tanio - 075
746 22 33
Futro z pismaków - brzuszki na
wzrost 165 -170 mało używane
- Cena 500 zł - 510 456 087
Piec C.O. ELEK 230V, 380 V
- sterowany automatycznie - 075
71 306 14 - Cena 220 zł
10 mies. suczkę maści labrador
- 606 137 418
Suknie ślubną dwuczęściową
biała rozmiar 38 pięknie zdobiona,
rękawiczki - gratis cena 1000 zł. do
negocjacji - 667 355 105
Nowe MP-3 cena do uzgodnienia.
Wymienię nowe filmy na DvD, oryginalne na inne - 514 710 357
Piec gazowy do centralnego, rok
produkcji 94 moc 24 kw, jedno
funkcyjny mało używany, cena
800 zł - 886 863 683

RÓŻNE
KUPIĘ
Piec mały C.O. – 06-08M –
607 220 746
Kufer lub skrzynię pokojową
ponad 1m długości – niedrogo,
nie musi być stara – 514 316 781
Zabytkowe meble do renowacji
- 075 76 210 36
Napęd do bramy przesuwnej zasil.
230 V lub 24 V - 669 572 282

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

9 marca 2009 r.
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REKLAMA
NciABÓ

Firma Dzięciołowski Sp. z o.o.

R

agly
na

Autoryzowany Partner Renault

wszyst
kie
SE
ME

Lidera Grupy Renault-Nissan

ST RY

NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)

informuje
UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW MARKI NISSAN
o rozpoczęciu obsługi warsztatowej pojazdów
Nissan po gwarancji fabrycznej.

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH

Przy pierwszej wizycie sprawdzenie
stanu technicznego gratis.

TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 250 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

Auto-Komis
„Dakar”

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

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

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

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

AUTO - CAMPING PARK

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

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

Tel. 075 64 72 111

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

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

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Czar spalinowego świata
Niemal dokładnie trzydzieści osiem lat temu ostatni
tramwaj kończy nostalgicznym zgrzytem na torach
szynową epokę na ulicach stolicy Karkonoszy. Zaczyna
się kopcąca era autobusów.
Kiedy Władysław Mazurkiewicz przekracza bramy remizy
przy ulicy Wolności przed świtem
26 kwietnia 1969 roku, gotowy
do odjazdu tramwaj czeka już
na torowisku.
Z pobranymi dokumentami
motorniczy zasiada za korbą
chorzowskiego konstalowca 5N i
powoli rusza w kierunku dworca
kolejowego uwalniając spod
kół pojazdu charakterystyczne,
głuche, a jednocześnie bardzo
dźwięczne piski spowodowane
tarciem o szyny. Iskrzy pantograf. „Szóstka” majestatycznie
wychyla przód z bramy zajezdni.
Na pobliskim przystanku czeka
garstka rozespanych, porannych
pasażerów.
W tym czasie wymalowany na
paździerzowej płycinie transparent z napisem „Społeczeństwo
Jeleniej Góry i Cieplic żegna
ostatni tramwaj” jest już gotowy.
Czerwone tło i białe litery wymalowane za pomocą szablonu.
Jeszcze trochę lepi się od olejnej
farby i czeka na przymocowanie
do dachu jednego z pojazdów z
Konstalu.
Nie wiadomo jeszcze, który 5N
29 kwietnia 1969 roku wyjedzie
po raz ostatni na torowisko,
by wozić za darmo pasażerów
z dworca do Cieplic przez cały
dzień. Mazurkiewicz ma nadzieję, że nie przypadnie mu rola
żegnającego tramwaj za stanowiskiem z korbą motorniczego.

Jak „Krzyk” Muncha
na atrapie

Wtedy także we wspomnianej
remizie już są autobusy. Ośmioletnie sany, z charakterystyczną
atrapą, terkoczą swoimi dieslami
kopcąc przy tym niemiłosiernie. Atrapa przypomina nieco
postać z obrazu Edvarda Muncha „Krzyk”. Rzeczywiście ma
jakieś to powiązanie z głośnym
terkotem motoru, któremu sam
autobus, z rozdziawioną gębą,
sam nie może się nadziwić.
W remizie śmierdzi smarem,
a mechanicy w pocie czoła odkręcają prześmiewczo-krzyczącą
atrapę. W środku okryta klapa
silnika, który pracuje tuż przy
kierowcy, osłonięty jedynie obitą
tworzywem skrzynią. Dokręcają
jakieś śrubki. Pojazd do wyjazdu
prawie gotowy.
Pojedzie ulicą Wolności (jeszcze wąziutką, ledwo mieszczącą

dość spore sany), potem skręci
w Pstrowskiego, dojedzie do
Celwiskozy, dokąd dowiezie część
ziewającej porannej zmiany i
zabierze zmęczonych nocną
robotą ludzi.
Potem do placu Stalingradu, dalej Sudecką, skręt w Wojska Polskiego, znów Wolności,
Pstrowskiego, Karola Miarki,
Celwiskoza. I tak kilkanaście razy
dziennie. Przerwa tylko na pętli,
którą umownie zlokalizowano
przy placu Stalingradu, przytuloną do dworca autobusów
komunikacji międzymiastowej
PKS. Tam kierowca otworzy
termos, napije się herbaty, zje
bułkę i kiełbasę zwyczajną. A za
potrzebą poczłapie do dworcowej
toalety.
26 kwietnia 1969 roku jest
zimno. Nad ranem chwyta przymrozek. Rozgrzewka silnika w
takiej maszynie da ciepło w środku. Kierowca zmarzł w drodze do
pracy, a w pojeździe nie ma osobnej kabiny. Jak grzeje, to wszystkim. Po równo. Niebawem to on
będzie królem jeleniogórskich
ulic. Jeszcze tylko trzy dni i sany
z uśmiechem triumfu na atrapie
niepodzielnie będą zabierały
pasażerów z przystanków.

Ostatni boczny 11

29 kwietnia 1969 roku Władysław Mazurkiewicz już nie zasiada na stanowisku motorniczego.
Ostatni, jeleniogórski tramwaj
o numerze bocznym 11 rusza
w trasę. Prowadzi go Stanisław
Gabryś.
Pierwszy, jeszcze napędzany
gazem pojazd marki Dessau ruszył na torowiska też w kwietniu,
tyle że w 1897 roku, z zajezdni
przy Hospitalstrasse (Szpitalna,
a potem Obrońców Pokoju).
Niemcy okazali się niemal wizjonerami. Wówczas władze
Hirschbergu wydały zgodę na
kursowanie tramwajów po mieście do roku… 1966. Pomylono
się tylko o trzy lata. Oczywiście w
kwietniu 1897 roku Władysława
Mazurkiewicza nie było jeszcze
na świecie.
Za to 72 lata później pozuje
do wspólnego zdjęcia załogi
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego przy ostatnim tramwaju 5N z Chorzowa,
który staje przy ulicy Wolności.
Mazurkiewicz, jak wszyscy, jest w
mundurze. Jedenasty od lewej.

1 maja 1969 roku nie będzie
dla motorniczych radosnym
świętem pracy. Owszem, załoga
MPK w pochodzie pójdzie. Będą
transparenty chwalące wyższość
ustroju ponad wszystko i I sekretarza Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, Władysława Gomułkę, któremu zostało ponad
półtora roku u władzy. No i
szturmówki.
Tramwajarze będą szli ulicą 1
Maja, po szynach, którymi jeszcze trzy dni wcześniej przejechał
ostatni chorzowski Konstal 5N.
Głupio im jednak okazać nostalgię, bo nowe autobusy też dobre.
No i zgodne z nowoczesnością i
duchem epoki, a nie jakieś tam
przeraźliwie ciężkie, głośne,
niewygodne, pożerające makabryczne ilości prądu tramwaje.
Po szkoleniach tramwajarze
zasiądą za kierownicą klekoczących sanów, wówczas symbolu
nowoczesności i postępu.
Mazurkiewicz i kilku innych
kolegów zostanie konduktorami.
Pan Władysław znów będzie
dzwonił na odjazd, tyle że po
sprzedaniu biletów wszystkim
pasażerom. Robota o tyle wygodna, że zamiast twardego zydla w
5N, będzie miał mięciutki fotel.
Najlepszy we wnętrzu całego
sana.

W sieci połączeń,
czyli zajezdnia
po nowemu

Dla jeleniogórzan autobusy to
żadna nowość. Te miejskie jeżdżą
już od niemal 9 lat na wspomnianej już linii do Celwiskozy.
Zlikwidowaną linię tramwajową
(znika z planu miasta w 1965
roku) zastępuje autobusowa
„piątka”. Rok wcześniej odjeżdża
ostatni wóz szynowy do Podgórzyna. Tam lukę komunikacyjną
wypełni „czwórka” jeżdżąca
malowniczą trasą przy Podgórzyńskich Stawach do dziś.
W 1963 roku „jedynka” łączy Jeżów Sudecki z osiedlem

Czarne. W tym samym roku
na trasę wyjeżdżąją „dwójki” z
ulicy Łomnickiej do Celwiskozy.
Linię do Łomnicy przedłuży „trójka”. Pojazdy docierają na nowo
powstające osiedle Zabobrze.
Niebywale zatłoczone „siódemki”
nie mieszczą wszystkich pasażerów z blokowisk, którzy rano z
jeszcze śmierdzącej budowlanym
karbidem sypialni miasta ruszają
do pracy do centrum.
Po 29 kwietnia 1969 strategicznym autobusem zostaje
„szóstka”, która przejmuje cały
ruch pasażerski obsługiwany dotychczas przez tramwaje, które w
remizie czekają na demontaż lub
„zsyłkę” (część pójdzie na złom,
część przez jakiś czas będzie
jeździć w Łodzi i Toruniu, gdzie
podobnie jak w Jeleniej Górze
kursują pojazdy wąskotorowe).
A killkaset metrów przed remizą na Wolności, w dawnym
przedmieściu zwanym Malinnikiem (jednej z najstarszych historycznie części Jeleniej Góry),
rusza w 1969 roku spora jak na
tamte czasy i oczywiście prowadzona w warszawskim tempie
inwestycja: nowa zajezdnia.
Wzorowana na założeniach
modernistycznych z budynkiem
administracyjnym i obszernymi
halami dla autobusów, a także
parkingiem, zajezdnia jest jednym z najnowocześniejszych i
bardziej ambitnych obiektów,
które powstają w Jeleniej Górze
tamtych lat (wówczas też wyrastają pierwsze klockowate bloki
na Zabobrzu).
Przyznać trzeba, że zajezdnia
jest tworem dość estetycznym,
choć daleko jej do zabytkowego
wzorca neoromantycznej architektury industrialnej swojej
poprzedniczki remizy z elektrownią (i kominem częściowo
rozebranym na początku XXI
wieku) pamiętającej przełom XIX
i XX wieku i początki jeleniogórskiej komunikacji tramwajowej.
Porównywać jednak trudno: inne
czasy, inne normy.
Najpierw hektary błota: tereny,

na których powstaje obiekt, są
podmokłe. Nie wzięto tego pod
uwagę w planach. Tam wyrastają w szybkim tempie zarysy
budowli.
Po kilku miesiącach wszystko
gotowe: przecięcie wstęgi przez
władze miasta i powiatu następuje
26 października 1970 roku.
Oprócz zaplecza socjalnego
oraz biurowego w nowej zajezdni
może stać ponad 70 autobusów.
Urządzono 24 stanowiska remontowe, myjnię, stację diagnostyczną i inne techniczne obiekty.

Krajobrazy z „Jelonka”

Mimo podmokłego terenu
zajezdnia jakoś się nie rozsypuje,
czego nie można powiedzieć o
sąsiedniej ulicy Wolności. Ta,
poszerzona do rozmiarów czteropasmowej arterii łączącej Jelenią
Górę z Cieplicami, na wysokości
zajezdni zacznie się zapadać.
Powód: podskórne źródła, które
osłabiają grunt. Z problemem
poradzą sobie drogowcy dopiero
na początku XXI wieku…
A przy okazji poszerzenia ul.
Wolności traci charakter przedmiejskiej uliczki, kluczącej w
zieleni między sielskimi zabudowaniami, z sunącym lewą
stroną tramwajem… Taką właśnie
Wolności pamięta Władysław
Mazurkiewicz, który teraz w wygodnym siedzisku najnowszych
sanów H100 sprzedaje pasażerom
bilety.
Z nowoczesnej zajezdni wyjeżdżają pojazdy, które obsługują
dziewięć stałych linii. Dołączą do
nich następne, z których jeleniogórzanom utkwi w pamięci turystyczna linia sezonowa zdrobniale
i miło nazwana „Jelonek”.
W upalne dni wyjeżdża na nią
san „kabriolet” (bez dachu), który
sprzed dworca głównego zabiera
pasażerów na przejażdżkę do Cieplic. Z pojazdu można podziwiać
nieograniczone sufitem piękno
Karkonoszy i innych widoków
rozciągających się na tej trasie.

Hirschberg na kołach

Niewiele jednak wspomina się
o tym, że komunikacja autobusowa nie jest nowością właściwą
tylko czasom Polski Ludowej. Bo
przecież po niemieckim Hirschbergu też takie pojazdy jeżdżą.
Głównie podmiejskie. Z Sobieszowa (Hermsdorf) w 1921 roku, po
przesiadce z tramwaju dojedziemy
do Szklarskiej Poręby (Schreiberhau), Staniszowa (Stonsdorf),
Jagniątkowa (Agnetendorf), a
w 1930 linie podmiejskie sięgają
Piechowic (Peterdsdorf). Cztery
lata później specjalny autobus
do Przesieki (Hain) kursujący z
pętli tramwajowej w Podgórzynie
(Giersdorf) uruchamia miejski przewoźnik, czyli Tramwaje
Jeleniogórskie. Także w 1934,
podobno, powstaje pierwsza
typowo miejska linia autobusowa,
ale źródła historyczne oszczędzają
potomnym podania jej trasy.
Komunikacyjne plany Niemców są zresztą ambitne: już podczas wojny w mieście zostaje
wytyczona linia trolejbusowa do
Cieplic i zawieszana jest trakcja,
Wcześniej, jeśli wierzyć przekazom, mówi się o pomyśle poprowadzenia szyn tramwajowych
pod ziemią z dworca w kierunku
Wzgórza Kościuszki i dalej – Cieplic.
Jednak wszystkie te zamierzenia niweczone są przez działania
wojenne. A po 1945 roku Sowieci
ogołacają miasto ze wszystkiego,
co jeździ i ma silnik (poza tramwajami, które jakimś cudem nie
pojechały za wschodnią granicę
jako łup wojenny). Rosjanie nie
zabrali im ani szyn, ani kabli. Nie
odcięli nawet napięcia.

(tejo)
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...
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