KONKURS

Tygodnik Regionalny

Nr 11 (127) 16 III 2009 r. 2 zł (w tym VAT 7%)
Rok IV ISSN 1896-5164 Indeks 224065

str. 23
str. 22

Demony
oświaty
str. 5

1365

ogłos
zeń,
w tym
:

126 of
ert p
r

Jelonka z Mają

str. 23

acy
prog
ram
TV
rozry
wka

str. 6

Lustracja szefa

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.

ROZMAITOŒCI

DZIŒ W JELONCE
DZIŚ W JELONCE
Prorektor niewinny
– str. 4

Zamach
na
Papaja

Fot. Konrad Przezdzięk



Kat Bartka bez skruchy
– str. 4
Demony oświaty
– str. 5
Lustracja szefa
– str. 6
Róże i buziaczki dla pań
– str. 7
Biało-czerwone nuty
w MDK
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Koniec ery Wojtka
Klemma
– str. 10
Jak Tosiek jeździł
tramwajem
– str. 11
Trzy spodki się walą

str. 13
Jelenie wieńce na medal
– str. 13
Wojna w dolinie Bobru

Jeszcze tylko przez kilka dni Hubert Papaj będzie szefem
rady miejskiej. Ma zostać odwołany, a jego miejsce zajmie
kandydat Lewicy i Demokratów.
Czy prognozowany przebieg zdarzeń się sprawdzi?
Wszystkie ugrupowania polityczne umywają ręce twierdząc, że szukamy sensacji. Czy rzeczywiście? Zabawmy
się w proroków.
Jak wynika z naszych informacji to skutek nieformalnej
umow y Prawa i Sprawiedliwości, które „czyszczą” działaczy Platformy Obywatelskiej
z eksponowanych stanowisk
sa morzą dow ych. – Podcza s
spotkania posłowie z okręgu je-

leniogórsko-legnickiego Adam
Lipiński (PiS) i Jerzy Szmajdziński (LiD) podzielili na nowo obsadę foteli szefów rady miejskiej
– dowiedzieliśmy się od dobrze
poinformowanego źródła. Po
odwołaniu legnickiego szefa
rady Roberta Kropiwnickiego,

jego miejsce zajęła przedstawicielka partii braci Kaczyńskich
Ewa Szymańska.
Podobny scenariusz ma się
dokonać w Jeleniej Górze podcza s kolejnego posied zen ia
rady m ia sta . – To nie t yl ko
część nieformalnego uk ładu
łączącego lewicę z Prawem i
Sprawiedliwością, lecz także
epizod wewnętrznych starć w
samej Platformie Obywatelskiej.
Wielu działaczom, zwłaszcza z
otoczenia prezydenta Marka Obrębalskiego, nie podoba się, że
Hubert Papaj wyraźnie wyciąga

piersi do orderów i już szykuje
się do kampanii w kolejnych
w ybora ch sa morzą dow ych.
Jako kandydat na prezydenta
– oczywiście – usłyszeliśmy od
naszego informatora. – Chcą
nie tylko utrzeć nosa PO, lecz
także pokazać panu Hubertowi,
że jego miejsce jest w szeregu
– usłyszeliśmy.
– Inicjatorzy „puczu” zgłoszą
formalny wniosek o uzupełnienie porządku sesji o punkt
związany z odwołaniem szefa
rady. Wcześniej zagwarantują
sobie większość potrzebną do

przegłosowania tego wniosku
a także do pozbawienia Papaja
fotela szefa rady – tak wynika z
naszych informacji. „Za” takim
rozwojem sytuacji mają być radni lewicy, choć nie wyklucza się,
że działań nie poprze Zbigniew
Ładziński, radny niezależny, a
także rajcy Prawa i Sprawiedliwości (można domniemywać,
że tu wyłamie się Józef Zabrzański, zastępca przewodniczącego
rady miasta. Języczkiem u wagi,
który ma przechylić szalę na
korzyść „puczystów” będą radni
Klubu Jelenia Góra XXI. – Żadne
informacje na ten temat do
mnie nie dotarły – dementuje
Miłosz Sajnog, szef ugrupowania. Czy rzeczywiście?
Nawet prz y w st rz y ma n iu
się od głosu lub nieobecności
radnych, którym przewrót nie
będzie w smak (wymienia się
tu także Annę Ragiel, która po
objęciu fotela przewodniczącego rady przez kogoś z LiD,
mogłaby poczuć się zagrożona
na stanowisku wiceprzewodniczącej), przepchnięcie uchwały
odwołującej Papaja jest realne.
Pięć głosów z lewicy, trzy z PiS
i cztery ze Wspólnego Miasta
staną na szali „za” pogrążając
dotychczasowego szefa rady.
To oczy wiście na razie jedynie czyste political fiction.
– Przeciek do „Jelonki” sprawił,
że sprawa trochę się zagmatwała – mówi nam informator
blisko związany z samorządem.
– To miała być tajemnica, która
za wcześniej ujrzała światło
dzienne – usł yszeliśmy. Cz y
rzeczywiście ten scenariusz się
spełni? O tym dowiemy się już w
nadchodzących tygodniach.

Konrad Przezdzięk
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Zbigniew Ładziński często głosuje
inaczej niż jego klubowi koledzy.

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

Andrzej Gorzałczyński,
szef sztabu LiD
Jerzy Szmajdziński nie knuje w sprawach naszego miasta, a
już z pewnością z PiS-em. Problemem dla jeleniogórskiego SLD
jak i zapewne sporej już części mieszkańców naszego miasta
nie jest przewodniczący Papaj (jego mogą ocenić radni), ale
brak realizacji programu wyborczego przez Prezydenta Obrębalskiego. Mimo wysokich miejsc w rankingach mieszkańcy
widzą otaczającą nas rzeczywistość. Może warto zastanowić
się kto zyskuje na tej „informacji”. Spiskowa teoria podpowiada,
że chyba sam bohater, który coraz śmielej prowadzi kampanię
wyborczą na razie przeciwko koledze z partii. Członkowie koła
PO którym kieruje b. asystent Beaty S. powiadają, że jest murowanym kandydatem na prezydenta Jeleniej Góry, a jednym
z zastępców będzie członek tegoż koła.
wypowiedź z Forum Jelonki.com, skrót od redakcji

Zbigniew Leszek
animator cyklizmu

MINUS TYGODNIA

Jaś Kapela
literat

Prezes Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Rowerowego, dekarz z
zawodu, regionalista z zamiłowania
i rowerzysta z powołania. Zbigniew
Leszek rozpoczął niemal dwa lata
temu kampanię na rzecz polepszenia
losów jemu podobnych amatorów
cichych dwuśladów w Jeleniej Górze.
Miasto wciąż jest mało przyjazne dla
rowerzystów, choć symptomy zmian
na lepsze mrugają gdzieś tam w
tunelu dobrych chęci. Pan Zbyszek
nie ustaje w boju i zapowiada twardą
walkę o dopuszczenie rowerzystów do
rewitalizowanego Parku Zdrojowego.
Dba też o rozwój informacji o szlakach
rowerowych. – Jest ich wiele, a o ich
istnieniu wielu cyklistów nie ma pojęcia – mówi. Z. Leszek sprawił też, że
miasto na poważnie zajęło się sytuacją
rowerzystów w mieście. Od pomysłu
do przemysłu droga daleka, ale… nie
traćmy optymizmu!

Zbigniew Leszek

Grażyna Malczuk, radna, przewodnicząca
rady powiatowej SLD
Klub radnych LiD nie prowadził i nie prowadzi żadnych rozmów
z klubem radnych PiS na temat odwołania przewodniczącego
rady miasta. Jest to informacja wyssana z palca nie mająca
żadnego odniesienia do rzeczywistości. Dla miasta Jeleniej
Góry w najbliższych miesiącach nie jest najistotniejsze kto
będzie zwoływał posiedzenia rady ale wspólne działania w celu
pozyskania jak największej ilości środków unijnych na zadania
kluczowe dla miasta oraz stworzenie „parasola ochronnego”
dla najsłabszych mieszkańców Jeleniej Góry. Nie
wiem komu zależy na tworzeniu atmosfery
sensacji na pewno nie radnym Klubu
Lewica i Demokraci.
wypowiedź z Forum Jelonki.com, skrót
od redakcji

(tejo)

Przedstawiciel młodszego pokolenia twórców nie zrobił korzystnego
wrażenia podczas czwartkowego
spotkania autorskiego w salonie
Empik-u. Autor okrzyczanej hitem,
dość plugawej powieści „Stosunek
seksualny nie istnieje”, zachowywał
się jak na współczesnego nastolatka
przystało: luzacko. Swoje opowieści ubarwiał modnym słówkiem
„zajebisty”, a zanim spotkanie się
rozpoczęło, znużony czekaniem
założył kaptur, czym upodobnił się
do blockersów. Nie można jednak
Jasiowi odmówić tupetu w promowaniu samego siebie: wszak nie pisze do
szuflady a ludzie – wbrew pozorom
– go czytają. Życzyć mu należy więcej
dojrzałości w głoszeniu swoich poglądów. I szacunku dla tradycji.

(tejo)
Jaś Kapela
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WYDARZENIA / REKLAMA
Muzealne lekcje z „jajem”



Fot. Konrad Przezdzięk

Warsztatami malowania pisanek dla szkół Muzeum Karkonoskie rozpoczęło przygotowania do
Wielkanocy. Mistrzynią ceremonii
jest Joanna Matusza, która zaproszonym do Muzeum Karkonoskiego
uczniom, między innymi ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze,
demonstruje najprostszą technikę
wykonywania świątecznych ozdób.
– W tym tygodniu warsztaty poprowadzi Maria Iwaniszyn z Ukrainy, która
zademonstruje technikę huculską
– zapowiada Aneta Sikora-Firszt z
Muzeum Karkonoskiego. Gratka dla
wszystkich jeleniogórzan zapowiada
się na niedzielę, 22 marca. – Mamy
wówczas dzień otwarty i zapraszamy
wszystkich mieszkańców do muzeum
na „pisankowe” warsztaty – zapowiada pani Aneta. Warto mieć ze sobą
pisanki. Wstęp na pokazowe lekcje
będzie wolny.
Wielkanocne warsztaty potrwają
aż do 9 kwietnia. Zainteresowane
szkoły mogą zgłaszać się w dziale marketingu Muzeum Karkonoskiego.

(tejo)

KRÓTKO Z MIASTA
Wyłudził dwie
„komórki”

Policjanci ustalili sprawcę
wyłudzenia dwóch telefonów
komórkowych. Okazał się nim
52-letni mieszkaniec Jeleniej
Góry, który dodatkowo usiłował
wyłudzić kredyt gotówkowy.
Obecnie trwają czynności zmierzające do jego zatrzymania.

Awaria przez paractwo

W miniony czwartek przy
ulicy Wincentego Pola robotnicy
uszkodzili wodociąg. W pobliskich zabudowaniach „wyschły”
krany. Wody nie było do późnego
wieczora. Do pęknięcia doszło
podczas wkopywania kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkiemu winna
ekipa robotników. Panowie nie
zauważyli rury i uszkodzili ją.

Zakupy za kradzione

57-letni mieszkaniec Szklarskiej Poręby nie nacieszył się
długo skradzionymi pewnej
kobiecie dokumentami i kartami
kredytowymi. Kiedy usiłował zrobić zakupy płacąc za nie „trefną”
kartą, zatrzymała go policja.
Złodziejowi grozi kara do pięciu
lat więzienia.

Pobili kolegę,
bo chcieli pieniędzy

Sprawa przed sądem rodzinnym i nieletnich czeka dwóch
uczniów w wieku 17 i 13 lat,
którzy zbili swojego 13-letniego
kolegę. W ten sposób chcieli
wyłudzić od niego pieniądze. Małoletnich bandytów zatrzymała
policja. Po wykonaniu czynności
zwolniono ich do domu.

Po pijaku i do rowu

Prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu
miał 44–letni kierowca, który
w sobotę wieczorem wjechał do
rowu przy ulicy Lubańskiej. Do
zdarzenia doszło około godz. 23.
Kierujący miał szczęście, bo nic
mu się nie stało. Swoją hondę
rozbił. Odpowie przed sądem
za jazdę po spożyciu alkoholu i
spowodowanie kolizji drogowej.
– Na ulicach Jeleniej Góry doszło wczoraj do trzech stłuczek
– mówi kom. Bogumił Kotowski
z KMP w Jeleniej Górze.

(tejo)

Przykra pamiątka z fotoradaru
Trzydzieści zdjęć wykonał w miniony piątek fotoradar
zainstalowany na maszcie przy ulicy Wolności. Uwiecznił
głównie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. – Apelujemy o ostrożną jazdę i przypominamy,
że urządzenie może znaleźć się… wszędzie – mówi
policja.
– Prawdopodobnie kilkudziesięciu z kierujących będzie bardzo
zdziwionych, gdy otrzymają „zaproszenie” do Komendy Miejskiej Policji,
bowiem wraz z nadchodzącą wiosną
jeżdżą zbyt szybko – wyjaśnia kom.
Bogusław Kotowski z Komendy

Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
– Z łącznej liczby 30 zdjęć wykonanych w ciągu niespełna dwóch
godzin, większość kierujących przekroczyła prędkość znacznie, gdyż
poruszali się z prędkością powyżej 80
km/h – dodaje. W ostatnich dniach

z masztu znajdującego się przy ul.
Jana Pawła II – fotoradar wykonał
prawie 70 zdjęć poruszającym się
zbyt szybko kierującym.
– Apelujemy o rozwagę i jazdę
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informujemy jednocześnie,
że fotoradar jest umieszczany w
różnych godzinach i w różnych lokalizacjach. Będzie również ustawiany
przy drodze, poza rejonem działania
„fotomasztów” – przypomina kom.
Kotowski.

(tejo)

Nic nie zapowiadało tragedii.
35 letni mężczyzna powiedział
w miniony czwartek żonie, że
idzie do kolegi i wyszedł z domu.
Godzinę później już nie żył. Policja
znalazła przy nim list pożegnalny.
Mężczyzna nie pracował, od pewnego czasu był na rencie. Zostawił
żoną i czworo małych dzieci.

Prokuratura zdecydowała o
sekcji zwłok, chociaż oględziny
wykluczyły udział osób trzecich
w tej śmierci. Czy uda się usta-

55-letni mieszkaniec Szczecina zgotował koszmar swojej byłej małżonce
z Karpacza grożąc, że ją zabije. Kierowane wielokrotnie groźby wzbudzały
u kobiety uzasadnioną obawę ich spełnienia. Kobieta wystąpiła o zapewnienie
jej ochrony policji – informuje kom.
Bogumił Kotowski.
Policjanci z Karpacza i z Jeleniej
Góry otoczyli pokrzywdzoną i jej córki
ochroną, a mężczyzna był przez nich
poszukiwany. 10 marca karpaczańscy
stróże prawa zatrzymali mężczyznę,

sprawcę gróźb, a prokurator rejonowy
w Jeleniej Górze zastosował wobec
niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia
majątkowego oraz zobowiązanie do
powstrzymywania się do kontaktów
ze swoją żoną i nie zbliżanie się do
niej na odległość nie mniejszą niż 50
metrów. Będzie musiał przyjechać
do stolicy Karkonoszy: odpowie przed
obliczem sądu z zarzutem kierowania
gróźb karalnych.

(tejo)
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Odebrał sobie życie w piwnicy
Samobójcę, który powiesił się w piwnicy jednej z kamienic przy ulicy Poznańskiej w Jeleniej Górze, znalazły jego
kilkuletnie dzieci.

Groził eksżonie śmiercią

lić, czy mężczyznę do desperackiego czynu pchnęła chwila
załamania, czy może wcześniej
planował takie pożegnanie?
Wszystko wyjaśni toczące się
postępowanie.

(Mar)

Chciał się zabić z miłości
Najpewniej zawód miłosny był przyczyną desperackiego kroku mężczyzny, który w
miniony czwartek rzucił się pod jadący ulicą Sudecką samochód. Poszkodowany
wcześniej pokłócił się z dziewczyną. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.
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Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 7/9, tel. 075 64 56 330, 333
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WYDARZENIA

Jestem niewinny – mówi prorektor Kolegium Karkonoskiego

Panie profesorze, jak doszło do feralnego w skutkach
wydarzenia?
T. W. Załatwiałem lekarstwa
dla zwierząt w lecznicy przy
ulicy Grunwaldzkiej, odległej
od przejścia dla pieszych, regulowanego światłami, o około
50 metrów. Nie jechałem więc
szybko, bo nie miałem się jeszcze kiedy rozpędzić, poza tym
na tej drodze stoi znak drogowy,
ograniczający prędkość do 40
km/h, a ja jestem pewien, że
jej nie przekroczyłem. Odbi-

łem odruchowo nieco w lewo,
gdy zobaczyłem człowieka na
masce, który niespodziewanie
wskocz ył m i na auto i zsu nął się z niego. Zatrzymałem
się natychmiast i w yszedłem
z upe ł n ie za szokowa ny ca łą
sytuacją. Poszkodowanej pomógł natomiast nieznajomy mi
mężczyzna, zadzwonił także po
pogotowie.
Jest Pan pewien, że wjechał pan na przejście przy
zielonym świetle?

T. W. Na p e w no, o c z y m
dobitnie św iadcz y to, że na
zmianę świateł czekały dwie
uczennice i starsza pani, gdyby
miały zielone, nie stałyby przed
przejściem. Potwierdził to także
młody mężczyzna, który obserwował incydent z drugiej strony
ulicy oraz lekarka z lecznicy
dla zwierząt, bo widziała całe
zajście przez okno i później o
nim ze mną rozmawiała.
Czy Pan Profesor czuje
się w jakimś stopniu winny
kolizji?
T. W. Nie, ale mimo iż nie
poczuwam się do winy, udałem
się do szpitala, gdzie stwierdziłem, że potrącona nie została
hospitalizowana. Natomiast
mój sa mochód od holowa no
do sprawdzenia technicznego.

Jestem w tej sprawie niewinny,
d l at ego t eż sprawa zost a ł a
u mor z on a , o c z y m z re sz t ą
dow ied zia łem się dopiero z
Państwa publikacji. Czułem
się natomiast pokrzy wdzony
jednostronną formułą przedstawienia tej wiadomości w
Jelonce, obok zakapturzonego
zdjęcia i przy posługiwaniu się
inicjałem nazwiska, co w naszej
konwencji prawnej nadaje mu
status oskarżonego.
Dziękujemy za rozmowę i
przepraszamy za nieścisłości
zawarte w poprzednim artykule.
Rozmawiała

Anna Pisulska
prof. Tomasz Winnicki

Dyrektorzy jak uczniowie

Wypracowanie na temat dziejów Teatru Dramatycznego
im. Norwida mają napisać pretendenci do fotela dyrektora placówki. Zawiadomienie o tym dostali na prywatne rać poczty elektronicznej – dodaje.
e–maile. – To absurd, aby już po określeniu warunków
Co na to szef komisji konkursowej
udziału w konkursie jeszcze coś w nich zmieniać – uważa Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenszef komisji kultury rady miejskiej.
ta miasta? –Wypracowanie kandydaci
– Wszystkie warunki konkursu już
zostały podane wcześniej. Po co jeszcze
teraz komplikować sprawę, tym bardziej,
że formalny dokument już został ogłoszony i nie było tam mowy o żadnych
dodatkowych wypracowaniach – mówi
Cezariusz Wiklik, szef komisji kultury w
radzie miejskiej. Radnego dziwi także
sposób komunikowania się z kandydatami. – Przecież nie mają obowiązku odbie-

Ponad trzy godziny trwała pierwsza rozprawa w Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze w sprawie brutalnego
zakatowania 3,5 letniego Bartka z Kamiennej Góry
przez konkubenta jego matki, Mariusza V. Chłopiec
przez trzy ostatnie dni swojego życia był rzucany o
meble, kopany, bity pięścią, kablem, gumowym wężem
i pasem ze sprzączką po całym ciele. Koszmar dziecka
trwał kilka miesięcy.
Po odczytaniu na sali sądowej
aktu oskarżenia co wrażliwsi
uczestnicy rozprawy sądowej
zaczęli ocierać łzy, zwłaszcza
kiedy oskarżyciel przez około
kwadrans czytała listę obrażeń, z powodu których zginął
Bartek. Wszyscy zastanawiali
się, jak na takim małym ciele
mogło zmieścić się tyle cierpienia, m.in. krwiak o objętości
pół litra i szereg urazów. Nikt
nie mógł uwierzyć też w to,
że ktokolwiek byłby w stanie
takie cierpienie drugiemu człowiekowi zadać, a co dopiero
malutkiemu dziecku.
Chwilę później Mariusz V.,
wstaje z ławy i mówi, że nie
życzy sobie by pokazywać w
mediach jego wizerunek. Sąd
odrz uci ł jego wn iosek. Kat

zeznał, że oddałby ż ycie za
chłopca i zrobił wszystko by
zawrócić czas. Mówił bez cienia
pokory na twarzy, pewny swojej
niewinności.
Całą winę za katowanie malca zrzucił natomiast na matkę
trzylatka Iwonę K., która miałaby go bić gdzie popadnie m.in.
za to, że był owocem gwałtu
i niechcianym dzieckiem. W
trakcie składania zeznań kat
ze spokojem i bez wzruszenia
opowiadał o formach przemocy fizycznej jakie stosowano
wobec Bartka, lecz za każdym
razem podkreślał, że bił dziecko
tylko dla jego dobra.
– Ja sam byłem bity przez
matkę i to bardzo mocno i dzięki temu wyszedłem na prostą
– powiedział podczas zeznań

Z zeznania Iwony K.
– Ten człowiek zamykał nas w domu na klucz jak wychodził na zakupy – mówiła na
sali Iwona K. Brał narkotyki ze swoim kolegą, a kiedy wracał, bił Bartka, na przykład
za to, że nie chciał iść do toalety, albo, że mówił, że nie chce, a załatwiał się. Mówił,
że żarty sobie z niego gówniarz stroi i nikt nie będzie go tak traktować. Wtedy brał
kabel i bił gdzie popadnie. Któregoś razu wzięłam nóż z kuchni i powiedziałam, ze
jak się nie uspokoi, to go zabiję. Uspokoił się.

mogą napisać dodatkowo, ale nie jest
ono konieczne. Mogą odmówić i nie
będzie to blokowało ich kandydatury.

Jest to sugestia pani Aliny Obidniak, która
uznała, że kandydaci powinni wykazać
się znajomością historii i tradycji teatru.
Wiodące są wyłącznie wymagania
zawarte w ogłoszeniu konkursowym
– usłyszeliśmy.

(tejo)

Wydziwianie gospodarzy konkursu samo w sobie zaczyna przypominać komedię.
Jak się dowiedzieliśmy, kandydatom nikt nie powiedział, że jest to nieobowiązkowy
warunek. W pocie czoła szukali informacji o teatrze w Jeleniej Górze i jego historii.
Nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził i na pewno się ona przyda. Pytanie
tylko: czy jest ona niezbędna do dobrego zarządzania teatrem w połączeniu z
dbałością o linię artystyczną placówki?

Nie wypalaj, nie zabijaj!
Śnieg stopniał, a rolnicy i posiadacze nieużytków już zaczynają
wypalać trawy. Dołączają się do tego
wandale. Strażacy gasili już ogień
na leżących odłogiem terenach przy
ulicy Zamkowej 25. Spory obszar palił
się też niedaleko drogi przy wjeździe
do Maciejowej od strony Wrocławia.
Podpalenie traw na nieużytkach
to zagrożenie przede wszystkim
dla przyrody, ale nie tylko. Poza
zabijaniem żyjących w trawach i w
glebie zwierząt, roślin i mikroorganizmów, ogień rozprzestrzeniony
na większym obszarze łąk może

być poważnym zagrożeniem dla
człowieka.
Dlatego zakaz palenia łąk i nieużytków został zapisany w ustawowo. Ci, którym prawo niewiele daje
do myślenia i planują w najbliższym
czasie wypalenie swoich gruntów,
muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, a w tym
karą grzywny do 500 złotych, karą
aresztu, nagany, a także wstrzymaniem dopłat z Unii Europejskiej. Coraz
częściej też podpalaczami nieużytków
są wandale.

(Angela)

Kat chłopca nie miał sobie nic do zarzucenia
Mariusz V. – Nigdy nie biłem
chłopca tak, żeby miał ślady.
Zawsze dostawał paskiem, albo
ręką jak coś nabroił, albo chodził przy gorącym piecu i oleju,
kiedy robiłem mu frytki.
Mariusz V. twierdził, że jest
oskarżony o to, czego nie zrobił.
Mówił, że to on opiekował się
dzieckiem podczas gdy matka
go zaniedbywała i biła. Bez zająknięcia opowiadał o łapaniu
dziecka za nogę i uderzaniem
jego głową o piec, rzucaniu
go o meble, biciu kablem od
piekarnika, biciu po twarzy i
kopaniu.
Na pytanie prokurator Ewy
Węglarowicz-Makowskiej, dlaczego tra gicznego dnia nie
zadzwonił i nie poszedł z Iwoną
K. zanieść dziecko na pogotowie
na pogotowie oskarżony V. ze
spokojem odpowiedział: – O
piątej rano już poszedłem po
leki na zbicie gorączki do sklepu
nocnego, ale leków dla dziecka
nie było, więc kupiłem papierosy i jak wróciłem chciałem
zrobić sobie kawy i podgrzać
zupę z poprzedniego dnia i
zjeść. Byłem głodny i zmęczony,
poza tym musiałem ogarnąć
dom – mówił Mariusz V. bez

Fot. Angelika Grzywacz

Jak się dowiedzieliśmy, Bogdan Koca,
Zbigniew Rybka i Wiesław Lewoc, trzej
panowie, którzy wyrazili gotowość do
startu w konkursie, dostali niedawno na
swoje konta poczty elektronicznej żądanie uzupełnienia swojej dokumentacji,
którą złożyli już w magistracie. Ma to
być, między innymi, opracowanie wizji
teatru w przyszłości, oraz wypracowanie
dotyczące dziejów Teatru Norwida.

Fot. Ania

O potrąceniu pieszej przez profesora Tomasza Winnickiego, prorektora Kolegium Karkonoskiego, które
miało miejsce 15 grudnia 2008 roku, krąży wiele plotek
i niedopowiedzeń, dlatego o zaistniałej sytuacji postanowiliśmy porozmawiać z samym zainteresowanym, który
opisuje całe zdarzenie.

Oskarżeni Mariusz V. i Iwona K.
najmniejszej skruchy.
Matka dziecka natomia st
oskarżona o stosowanie wobec
chłopca przemocy fizycznej i nie
udzielenie mu pomocy kiedy był
już w stanie agonii, nie chciała

Męka Bartka
Bartek zmarł wiosną ubiegłego roku w Kamiennej Górze po tym, jak Mariusz V. przez
trzy dni katował go i bił po całym ciele. Matka przyniosła chłopca do szpitala w stanie
agonalnym. Lekarzom nie udało się go uratować.

składać przed sądem żadnych
wyjaśnień, powstrzymała swoje
wcześniejsze zeznania i zgodziła się odpowiadać jedynie
na pytania swojego obrońcy i
sądu. Na pytanie sądu, dlaczego
w ciągu tych trzech dni kiedy
chłopiec umierał, nie wezwała
pomocy i nie zawiadomiła policji odpowiedziała: – Bałam się
Mariusza V. oraz tego, że zabiorą

mi dziecko z powrotem do domu
dziecka – mówiła Iwona K.
Matka Iwony K, Irena Ż.,
która występowała w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
powiedziała nam przed salą
rozpraw, że po tym co to dziecko
przeszło obydwoje powinni
dostać dożywocie.

Angelika Grzywacz
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Demony naszej oświaty
Nie zostawią śladów, a upokarzają, poniżą, dyskryminują, wydają absurdalne i nie związane z pracą nauczyciela
polecenia, zastraszą, w końcu zawieszają w pełnieniu
części obowiązków i dają do zrozumienia, że pracownik
nie jest już w placówce miło widziany – o takich metodach
działania jeleniogórskich dyrektorów szkół mówią niektórzy nauczyciele. Ich szefowie twierdzą, że mobbingu
w szkołach nie ma, a samo słowo jest nadużywane przed
podwładnych.
Praca w szkole dla Anny Gral
z Jeleniej Góry (imię i nazwisko
zostało zmienione na prośbę
naszej rozmówczyni) zmieniła
się w koszmar, kiedy głośno
w ypowiedziała się na radzie
pedagogicznej na temat sposobu prowadzenia zajęć, jaki
stosowała dyrektorka.

Chcieli wykończyć

– Byłam codziennie rano rozkazującym tonem „proszona”
do gabinetu pani dyrektor. Moja
praca zmieniła się w horror,
chociaż wcześniej wykonywałam swoje obowiązki w taki
sam sposób i byłam doceniana
– wspomina pani Anna. – Na
początku starałam się nie przejmować radami pani dyrektor,
ale z czasem stawały się one coraz bardziej dokuczliwe, kąśliwe i nieuzasadnione. Któregoś
razu usłyszałam od tej kobiety,
że ubieram się jak wieśniaczka
i rodzice sobie tego nie życzą,
bo to źle wpływa na wizerunek
szkoły. Wszystkie moje pomysły
były nie trafione i infantylne.
Nie mogłam też wyjść ze swoją
klasę na w ycieczkę, bo pani
dyrektor nie chciała wyrazić na
to zgody. Buntowała przeciwko
mnie moje koleżanki, publicznie wyśmiewała mnie i nawet
przy uczniach potrafiła zwrócić
mi uwagę – usłyszeliśmy.
Nauczycielka wielokrotnie
my ś la ł a o z m i a n ie m iejsc a
pracy, ale zdawała sobie sprawę, że w jej wieku ciężko będzie zna leźć inne zajęcie, a
do emer y tur y brakowało jej
kilka lat. – Często po prostu
chciałam zniknąć – mówi dziś
emer y towana naucz yciel ka.
– Codziennie rano wstawałam
i mierzyłam sobie gorączkę z
nadzieją, że może jestem chora,
może w końcu mam jakąś grypę
czy przeziębienie i będę mogła
wziąć wolne. W tej atmosferze
w ytrzymałam pięć lat, które
dłużyły mi się jak pięćdziesiąt.
Od czterech lat jestem na emeryturze. Gdyby wsparcie mojego
męża, nie wiem co dzisiaj byłoby ze mną. Po nocach mi się
śniły te rozmowy z dyrekcją...
– wspomina.

Bez kompetencji

Nie w s z y s c y pr a c ow n ic y
poddają się terrorowi dyrekcji
szkół, czego przykładem jest

pan Daniel (prosi o anonimowość i niepodawanie nazw y
szkoły). Kiedy rok temu w jednej
z jeleniogórskich szkół zmienił
się dyrektor placówki, po kilku
miesiącach około pięciu pracowników, którzy byli zatrudnieni tam przez lata, zmieniło
miejsce pracy.
– Odeszło trzech nauczycieli
i dwóch pracowników administracyjnych – mówi pan Daniel.
Za czę ło się od rozd ziela n ia
za st ępst w. – Pa n i dy rek t or
wpisała w przygotowane przez
siebie dokument y, że będzie
brała godziny zastępcze tylko
w ostateczności, czyli kiedy nie
będzie do tego zadania innych
nauczycieli – opowiada.
Rzeczy wistość okazała się
inna. Pani dyrektor zaczęła
przejmować wszystkie możliwe
godziny zastępcze za innych nauczycieli dla siebie, co ciekawe
prowadząc często podwójne lekcje: swoją normalną lekcję zgodnie z planem i zastępstwo za
innego nauczyciela, który był w
tym dniu na zwolnieniu. Byłem
pierwszą osobą, która głośno
zapytała panią wicedyrektor,
dlaczego tak jest. Ta natomiast
nat ychmiast doniosła o t ym
szefowej – mówi pedagog.

Na dywaniku

Pan Daniel na odwet dyrektora długo czekać nie musiał.
Na stępnego dn ia zost a ł we zwany na dywanik i otrzymał
i n for ma c ję, że są na n iego
skargi ze strony rodziców. Kiedy
spytał, którzy rodzice się skarżyli, dyrektorka zaczęła się plątać
w k ła mst wach, a ż w końc u
zupełnie się pogubiła. Dotarło
do niej, że pan Daniel nie należy
do tych, których można łatwo
zastraszyć.
Później próbowała skłócić zespół, który przez lata był zgrany,
rozsiewając różnego typu plotki,
ale i to nie przyniosło żadnych
rezultatów. – Krzyki skierowane
były nie tylko do mnie, ale też do
innych pracowników, ja temu
jednak nie uległem – mówi pan
Daniel. – Nie dałem się zastraszyć, bo miałem czyste sumienie.
Jednak byli i tacy, którzy się jej
bali, a pozostałym ten stres się
udziela ł. Codziennie można
było zaobserwować w tej szkole
chaos, brak organizacji, a u
pani dyrekcji brak kompetencji
i znajomości przepisów. Mówili

Jaka rekompensata?
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
a ten, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od
pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie
za prace. Określając wysokość zadośćuczynienia sąd musi się kierować dotkliwością
naruszenia, rodzajem i trwałością powstałych skutków, intensywnością, rozpiętością
w czasie, stopniem natężenia negatywnych przeżyć psychicznych, stopniem natężenia
negatywnych przeżyć psychicznych i stopniem poczucia krzywdy.

Skarżą o mobbing
Kilka skarg w sprawie mobbingu w jeleniogórskich placówkach wpłynęło do Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W roku 2008 w 116 skargach, które wpłynęły do
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, podnoszony był zarzut mobbingu. Dwanaście z nich wpłynęło od pracowników placówek oświatowych czyli szkół, przedszkoli,
ośrodków wychowawczych. Na terenie objętym działaniem inspektorów pracy z jeleniogórskiego oddziału OIP, z 13 skarg na mobbing, trzy dotyczyły placówek oświatowych
– mówi Agata Kostyk-Lewandowska, rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
o tym wszyscy, ale tylko w skryciu i cicho. Nikt nie odważył się
wypowiedzieć głośno. Wtedy postawiłem ultimatum, albo zawalczymy jako zespół, albo zmieniał
szkołę. Większość wolała się nie
odzywać. Ja dłużej nie mogłem
w tym tkwić. Przeniosłem się do
innej szkoły. Teraz po prostu od
tego wszystkiego odpoczywam.
Mam normalną dyrekcję, pracę
i jestem zadowolony z podjętej
decyzji.
Pan Daniel przyznaje jednak,
że w tej szkole nie było jawnego
mobbingu, ale naduży wanie
swojego stanowiska i niedopełnianie obowiązków przez panią
dyrektor.

Terror psychiczny

Inny nauczyciel przypomina
historię dyrektora, któremu
trójka nauczycieli
początkowo popierana przez
pozostał y zespół pedagogów
przedłożyła na radzie pedagogicznej votum nieufności. Ale
podczas głosowania tylko te trzy
osoby opowiedziały się za, pozostałe nagle się rozmyśliły.
– Nie trudno się domyśleć, co
było dalej. Dyrektorka doprowadziła do tego, że dwie kobiety nie
wytrzymały psychicznie i same
odeszły z pracy, a trzecia została
z wolniona przez dyrektorkę
– słyszymy. – Była dla nich jak
wampir, nie zrobiła znaku, a
krew wypiła.

Dyrektorzy się bronią

– Ja bym tu rolę odwróciła
– mówi Barbara Jaśniewicz,
dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 13 w Jeleniej Górze. – Od
dwóch lat jestem dyrektorem
i do mnie nie wpłynęła żadna
skarga ani zażalenie od nauczycieli. Staram się zrobić wszystko
by atmosfera w placówce była
jak najlepsza. Natomiast nauczyciele bardzo często wobec
dy rekc ji w yk a z ują post awę
roszczeniową. Każde polecenie
nazywają mobbingiem zupełnie nie znając znaczenia tego
słowa. Mobbing polega na ciągłym nękaniu, prześladowaniu,
dlatego szczerze mówiąc nie
wierzę by w którejkolwiek jeleniogórskiej szkole to zjawisko
mogłoby mieć miejsce.
Za opinią dyrektor Jaśkiewicz murem stają również inni
dyrektorzy, którzy twierdzą, że
do nich żadne informacje o stosowaniu przez nich mobbingu,
nie docierają, a „mobbing” to
według nich modne słowo, którego bardzo często nadużywają
pracownicy.

Szef to nie zupa

– Dyrektor jest od tego, żeby
wydawać polecenia i pilnować
by wszystko było w szkole jak
należy, oczywiście w granicach
litery prawa oraz zdrowego rozsądku – mówi Maria Malczuk,
dyrektor Gimnazjum nr 2 w
Jeleniej Górze. – Nikt nie każe
nauczycielom kochać dyrektorów, bo dyrektor to nie zupa pomidorowa. Każdy szef placówki
ma swoje obowiązki i jest z nich
rozliczany. Jeśli trzeba to krzyknę, tupnę nogą, ale to nie znaczy, że kogoś mobbinguję. Moim
zdaniem podstawa to ustalenie

Gdzie po pomoc?
Od stycznia w Okręgowym Inspektoracie PIP we Wrocławiu został uruchomiony
specjalny numer telefonu, pod którym uzyskać można poradę prawną w zakresie
mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego. Telefon 071 37 10 417 czynny
jest we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 10.00 do 15.30.

odpowiednich zasad z pracownikami na samym początku, a
później konsekwentne dążenie
do ich przestrzegania. Jeśli zasady są jasne i przejrzyste, nie
ma miejsca na żaden mobbing.
Ja przynajmniej mobbingu nie
uprawiam i od pięciu lat odkąd
jestem tu dyrektorem, nikt z
pracowników mi takich rzeczy
nie zarzucał.

Szanujemy się
jak partnerzy

Po dobn ie mów i d y rek t or
Szkoły Podstawowej nr 6, która
twierdzi, że zespół nauczycieli
jest w tej szkole bardzo zgrany
i wzajemnie się szanuje.
– Jestem osobą otwartą i staram się rozwiązywać wszystkie
problemy moich pracowników.
Nauczyciele wiedzą, że mogą
do mnie przyjść, zwrócić się z
każdym problemem i zawsze zostaną wysłuchani – mówi Maria
Guszała, dyrektor „szóstki”. Nie
odczuwam, by moi pracownicy
czuli się przeze mnie mobbingowani.

Naczelnik oświaty:
mobbingu nie ma
Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze. Waldemar Woźniak,
naczelnik wydziału zapewnia, że oficjalnie nie ma żadnych sygnałów
świadczących o występowaniu
mobbingu w naszym mieście.
– Plotkarskich informacji nie
traktujemy poważnie, bo nie
zajmujemy się plotkami, a każde
zgłoszenia dokładnie sprawdzamy
i jak dotychczas nie mieliśmy
żadnego potwierdzonego zgłoszenia
mobbingu w szkołach na naszym
terenie – mówi Waldemar
Woźniak.

O partnerskich stosunkach
w rela c ja ch dy rek tor – na ucz yciele zapewnia również
wicedyrektor Gimnazjum nr 4
w Jeleniej Górze. Nie ukrywa
je d n a k , ż e po dobn ie ja k w
firmie, w szkole trudno jest
zmot y wować naucz ycieli do
rzetelnego wykonywania obowiązków. – Powszechnie wiadomo jest, że każdy nauczyciel
jest najmądrzejszy na świecie
i tr udno z wrócić mu na co kolwiek uwagę, bo zaraz się
obrazi – mówi Dominika Borodziuk, wicedyrektor szkoły.
Ale trzeba iść na kompromis,
rozmawiać i wówczas każdy
problem jest do rozwiązania.
Mamy w swojej kadrze dużo
młodych nauczycieli, wszyscy
razem się integrują i chodzą
razem z dyrekcją na imprezy. Z
drugiej strony dyrektor jest po
to by dopilnować pracowników
i myślę, ze w tym wszystkim nie
można zatracić odpowiednich
proporcji.

Angelika Grzywacz
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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 – 69 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 53 głosy
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 29 głosów.
4.ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 28 głosów
5.ks. Tadeusz Dańko – Kościól św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 26 głosów
6.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 24 głosy
7.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 23 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

B ar te k

Ka mi l

Fa bi an

Ka mi l

Kamila

Kuba

Pa try k

To sia

Lustracja szefa
Prezydent Marek Obrębalski po raz kolejny wyjechał w delegację. Kilka
dni temu przez tydzień
reprezentował Związek
Miast Polskich, w którego
władzach zasiada, w stolicy zjednoczonej Europy,
Brukseli. Obrady dotyczyły
spraw bardzo ważnych, ale
niekoniecznie dotyczących
Jeleniej Góry. Jednak coraz
więcej osób, nie tylko niechętnych prezydentowi,
mówi, że kiedy w ratuszu
nie ma prezydenta, urząd
zastyga w bezruchu.
– To, że pan prezydent jeździ po
Europie jako reprezentant Związku
Miast Polskich nie jest wcale złe
– mówi szef opozycyjnego klubu radnych JG XXI, Miłosz Sajnog – polscy
samorządowcy mają bardzo dobre
notowania w Europie. Reforma
samorządowa to najbardziej udana
zmiana ustrojowa w Polsce od 20 lat i
nasi mają za granicą wiele otwartych
drzwi. Jednak ja z przykrością widzę,
że z wyjazdów prezydenta i spotkań z
ważnymi ludźmi nic nie wynika dla
Jeleniej Góry. A tak nie powinno być
– uważa Sajnog.
Jego zdaniem prezydent zachowuje się tak, jakby już rozwiązał wszystkie pilne problemy naszego miasta i
teraz zostaje mu szeroka promocja
Kotliny Jeleniogórskiej. Tymczasem
jest dokładnie odwrotnie. –Według
mnie przez dwa lata rządów Marka
Obrębalskiego nie ma śladu poprawy w żadnej dziedzinie życia w
Jeleniej Górze. A są dziedziny gdzie
następuje załamanie. Leżą inwestycje
komunalne. Dokończono projekty
rozpoczęte przez Kusiaka i koniec.
Nie ma rozpoczętego nic nowego. Są
oczywiście wielkie plany. Ale plany
mają to do siebie, że mogą się nie
udać – mówi nam kontrkandydat
Marka Obrębalskiego w ostatnich
wyborach samorządowych.
- Taka jest rola opozycji by monitorować i krytycznie oceniać. Można
spojrzeć na stronę internetową Miasta by zapoznać się z kalendarzem
codziennych moich zajęć i terminami
moich wyjazdów. Wyjazdy te nie
są tak częste jak sugeruje opozycja.
W czasie mej nieobecności zadania
kierowania Urzędem realizują moi
dwaj zastępcy i nie otrzymuję sygnałów by w dniach tych Urząd Miasta
inaczej pracował. Nie czynię przed
radnymi żadnych tajemnic i sądzę,
że radni Rady Miejskiej dostrzegają
efekty moich wyjazdów – zapewnia
prezydent Marek Obrębalski.

Ważny podpis sekretarza

Wyjazdy służbowe za granicę i w

Wiktoria

Zuzia

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

Do jednego z jeleniogórskich polityków
zadzwonił wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego ze zdumiewającym
pytaniem. – Czy rzeczywiście wasz
prezydent tak źle rządzi miastem? Co
się okazało? Student wydziału politologii,
jeleniogórzanin, na egzaminie z przedmiotu samorząd terytorialny w Polsce,
podał działania prezydenta Jeleniej
Góry jako przykłady niekompetencji w
działaniu. Tak zdumiał wykładowcę, że
ten weryfikował w naszym mieście to,
co usłyszał od studenta. Nie wiemy jaką
ocenę dostał student. Jaką by jednak
dostał bohater anegdoty?

Jestem coraz bardziej zaniepokojony sytuacją w ratuszu i staniem
miejskich spraw – mówi Miłosz Sajnog.
kraju do niedawna zależały od podpisu na delegacji przewodniczącego
rady miejskiej, Huberta Papaja.
– Tak było do końca ubiegłego
roku – wyjaśnia przewodniczący
– od początku tego roku, zgodnie
z nowelizacją ustawy o samorządach, prawo podpisywania delegacji
przeszło na sekretarza miasta. Przez
minione dwa lata podpisywałem
wszystkie delegacje pana prezydenta,
który sam oceniał, czy jego wyjazd
jest zasadny. Nie rozliczałem prezydenta z tych wyjazdów, bo nie mam
i nie miałem takich kompetencji.
Prezydent powinien składać radzie
sprawozdania ze swojej pracy między
sesjami. Takie sprawozdania były, ale
jak pamiętam, nie zawierały relacji
z efektów wyjazdów zagranicznych
i krajowych.
Poprzednio delegacje podpisywał człowiek niezależny od władzy
prezydenckiej. Teraz podpisuje je
podwładna prezydenta. Czy będzie
odmawiać złożenia podpisu, nawet
jeśli wyjazd wyda się jej nieuzasadniony? Zapis ustawy zmieniono,
dlatego, że w niektórych samorządach, przewodniczący rad z opcji
przeciwnych burmistrzom, prezydentom, marszałkom województw,
uniemożliwiali im wyjazd nawet w
sprawach ewidentnie potrzebnych
i ważnych. Zmiana ułatwiła szefom
samorządów wyjazd na delegację. Prezydent swoimi wyjazdami
mógłby torować ścieżki w różnych
unijnych funduszach.
- Każdy mój wyjazd przekłada
się bezpośrednio bądź pośrednio na
sprawy Jeleniej Góry – odpowiada
prezydent Marek Obrębalski - wyjazdy te bowiem związane są nie tylko
z załatwianiem bieżących spraw jak
choćby uzgadnianie przygotowywanych aplikacji o środki Unii Europejskiej czy promocją miasta, lecz także
z moimi funkcjami w stowarzyszeniach i komitetach o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim.
Dzięki moim staraniom przykładowo
I Karkonoski Festiwal Światła objęty
został patronatem Związku Miast
Polskich a Jelenia Góra była gospodarzem polsko-saksońskiego Forum
Gospodarczego poświęconego turystyce uzdrowiskowej. Reprezentując
Jelenią Górę w zarządach Związku
Miast Polskich i Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych mam także
możliwość opiniowania i kształtowania prawa samorządowego dotyczącego choćby finansów lokalnych
i lecznictwa uzdrowiskowego, czyli
w sprawach istotnych dla Jeleniej
Góry. Załatwianie wielu spraw miejskich wymaga niekiedy wyjazdów,

nie sposób bowiem tego uczynić
wyłącznie drogą telefoniczną bądź
pocztową. Kontakty bezpośrednie
między przedstawicielami różnych
instytucji ułatwiają załatwianie
wielu spraw.

Dopiero w czerwcu będzie można
składać wnioski do Regionalnego
Programu Regionalnego województwa dolnośląskiego – mówi naczelnik
Osińska – nie widzę powodów do
obaw.

Unijna ułuda?

Palcem na wodzie

Jeden z większych projektów jaki
miał być w tym roku realizowany z unijnych pieniędzy, budowa
euroregionalnego centrum szkoleniowo- kulturalnego w budynku
Jeleniogórskiego Centrum Kultury
przy ulicy Bankowej, został odrzucony przez komitet sterujący programu
Polska-Czechy.
– Rzeczywiście, nie możemy aplikować do programu Polska-Czechy
z powodu limitu finansowego. Program obsługuje projekty o wartości
do 300 tysięcy euro, tymczasem nasz
wart jest 10 milionów złotych – wyjaśnia naczelnik wydziału funduszy
europejskich, Jadwiga Osińska. – W
dodatku nie znaleźliśmy po czeskiej
stornie odpowiedniego partnera,
który by wydał podobną kwotę. Dlatego wniosek został wycofany, a
pan dyrektor Gromadzki już znalazł
w Saksonii partnera do wniosku
Polska-Saksonia.
– To jakaś kpina, jeśli wiadomo, że
do programu Polska-Czechy można
składać wnioski do 1 miliona złotych,
to dlaczego złożono wart 10 razy więcej? - pyta szef powiatowych struktur
PiS w Jeleniej Górze, radny Ireneusz
Łojek – to mi przypomina kilkumiesięczną niemoc sprzed roku, gdy
ludzie prezydenta nie mogli ustalić,
czy podział teatru będzie oznaczał
utratę pieniędzy z tzw. mechanizmu
norweskiego na remont i modernizację Teatru Zdrojowego. Na szczęście
tak się nie stało, ale niemożliwe było
szybkie sprawdzenie tego. Boję się o
następne wnioski.
– Wszystko jest przygotowywane.

Przez dwa lata toczyła się wyraźna
batalia o szybkie wybudowanie
jednej galerii handlowej i przyblokowanie pozostałych. Tymczasem
przeciąganie rozpoczęcia budowy
galerii przy Kilińskiego przez firmę
Parkridge Retail Poland, inwestycji
wartej 40 milionów euro, skutkować
może tym, że z lokalizacji sklepów
w galerii zrezygnować mogą sieci
handlowe. Olbrzymi wpływ na
decyzje sieci ma oczywiście kryzys
finansowy, ale zamieszanie wokół
inwestycji na pewno wpływa na
decyzje. Jeśli tak się będzie działo,
czy w terminie ruszy budowa galerii
Focus Mall? Firma ogrodziła plac, ale
oprócz wycięcia drzew i wyburzenia
starych obiektów, nic się na placu
nie dzieje.

Ulubiony biznesmen

Spore poruszenie wywołał ostatnio prezydent na spotkaniu z biznesmenami, gdy zwrócił się do
jednego z nich: „– O, widzę mojego
ulubionego człowieka interesu”.
Tymczasem temu samemu człowiekowi od dwóch lat ludzie prezydenta
rzucają kłody pod nogi przy przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej,
choć biznesmen proponuje wiele
kompromisowych rozwiązań. Podobno człowiek bardzo źle zniósł
prezydencki dowcip. Dla wielu z
obecnych, postępowanie urzędników
z ich kolegą jest papierkiem lakmusowym dla ich własnych projektów
inwestycyjnych.

Marek Komorowski

Ireneusz Łojek szef klubu radnych PiS
Czy wyjazdy prezydenta szkodzą miastu?
Władzę w mieście ma prezydent. Większość swoich kompetencji złożył na urzędników,
bo ma takie prawo, ale niektórych nie może z mocy ustaw. Gdy rozstrzygane są sprawy
najistotniejsze, jest potrzebny na miejscu, żeby szybko podejmować decyzje. Z mocy
ustawy o samorządzie, jest siłą sprawczą w mieście. Nikt inny, tylko prezydent. Wszyscy w urzędzie, łącznie z zastępcami prezydenta, są tylko urzędnikami prezydenta.
Tymczasem dobór współpracowników to nie jest najmocniejsza strona prezydenta
Obrębalskiego. W tej sytuacji częsta nieobecność prezydenta w urzędzie nie służy
miastu. Dobrze by było, gdyby częściej bywał w urzędzie. A jego wyjazdy były ściślej
powiązane z rozwiązywaniem problemów miasta. Nie rozumiem na przykład, dlaczego,
mimo tego, że od Warszawy, przez Wrocław rządzą koledzy partyjni prezydenta, nie
udało się uzyskać widocznego poparcia dla najważniejszych wniosków inwestycyjnych.
Inna sprawa to na przykład sensowność budowania obwodnicy południowej tylko w
jej środkowej części. Przez Maciejową ledwo można przejechać w godzinach szczytu.
A i ona, mimo starań prezydenta, znajduje się na liście rezerwowej.
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Buziaczki i róże dla naszych pań

Brawurowym wykonaniem przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu zespołu Jelonka Brass
Band oraz uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Moniuszki w Jeleniej Górze uhonorowano jeleniogórzanki podczas okolicznościowej akademii z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Sama uroczystość to pomysł
Anny Ragiel, zastępczyni przewodniczącego rady miasta, która do sali
kameralnej Filharmonii Dolnośląskiej zaprosiła sto jeleniogórzanek,
przedstawicielek rozmaitych środowisk. Wśród tych pań, które zaproszenie przyjęły, pojawiły się głównie
dyrektorki szkół oraz miejskich
instytucji. Były też zasłużone dla
miasta panie, między innymi, Alina
Obidniak, długoletnia dyrektorka
Teatru Norwida.

Na wejście każda z pań dostała
po buziaku i róży od Anny Ragiel. Dłonie przybyłych ściskał i
raczył szarmanckim baise main
Hubert Papaj, rodzynek w całym
towarzystwie. Anna Ragiel, witając zaproszone jeleniogórzanki,
przeczytała fragment wiersza o
kobiecie autorstwa Marii Sucheckiej, długoletniej dziennikarki, a
przy tym poetki i – jak powiedziała
mówczyni – istoty serdecznej i
kochanej.

Hubert Papaj przypomniał, że
to już drugie takie spotkanie. – W
ubiegłym roku odbyło się w sali
konferencyjnej ratusza, dziś jest
w filharmonii, a za rok – zawiesił
głos. – Znając panią Anię, której
należy oddać cześć za ten pomysł,
zaprosiłaby ona chętnie wszystkie
mieszkanki miasta – dodał. Powiedział też, że bardzo ceni panie, bo
przez długi czas wśród nich pracował i były jego przełożonymi.
Goście wysłuchali koncertu: żywiołowy występ uczennic PSM im
Moniuszki z Jeleniej Góry, które na
saksofonach i fortepianie wykonały
kilka standardów jazzowych, został
nagrodzony owacją. – Jako kobiety
też chciałyśmy coś zagrać dla kobiet
– powiedziała jedna z dziewczyn.
Niemniej burzliwe oklaski wzbu-

dził występ grupy Jelonka Brass
Band, tworzonej przez muzyków
Filharmonii Dolnośląskiej. Dwóch
trębaczy, waltornistka, puzonista
i muzyk grający na tubie uraczyli
słuchaczy wiązanką znanych hitów
muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Zabrzmiał „Marsz Radeckiego”
Straussa, „The Entertainer” Scotta
Joplina i Kalinka, przy której widownia biła rytmiczne oklaski.
– Dziękuję przede wszystkim
gospodyni tego miejsca, kobiecie
bardzo przychylnie nastawionej
do świata, miłej i uczynnej, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej
Zuzannie Dziedzic – powiedziała
na koniec Anna Ragiel. – Bardzo
bym pragnęła, aby takie osoby, jak
pani Zuzanna, były
prezydentami nie

tylko Jeleniej Góry, ale i Polski – dodała. Słowa te zgromadzone panie
nagrodziły głośną owacją.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który
wykonali uczniowie popularnej
„Handlówki”.

(tejo)

Anna Ragiel czytała poezję.

Kobiety są jak kwiaty: potrzebują słońca
Kopertę z bonem towarowym wartym 100 złotych, laurkę
oraz uścisk dłoni otrzymały pracownice urzędu miasta
od swojego szefa z okazji niedawnego Dnia Kobiet.
Aby nie być gorszym od wiceprzewodniczącej rady miasta
Anny Ragiel, która w poniedzia-

łek zaprosiła przedstawicielki
płci pięknej różnych środowisk
do Filharmonii Dolnośląskiej,

prezydent Jeleniej Góry także
uhonorował jeleniogórzanki,
swoje podwładne.
Uroczystości oficjalnej jednak nie było, ale – aby tradycji
stało się zadość – panie dostały
podarunki. Czasy, kiedy rozdawano bony na towary defi-

cytowe, choćby pończochy,
minęły. Ale bony zostały. Towarowe. Na zakupy w jednym
z hipermarketów. Pracownice
magistratu mogą zaszaleć za
całe sto złotych!
Oprócz tego ucieszyły się z
laurki. – „Kobiety są kwiatami,
bezustannie zwracają się do
światła i jak kwiaty potrzebują

W widzie mamrota
Narodowe wady na bardzo
wesoło pokazali odtwórcy głównych ról w serialu
„Ranczo”, którzy w Jeleniogórskim Centrum Kultury
wystąpili w programie kabaretowym „Smak mamrota”.
Mamrot to tania nalewka winopodobna, w której rozsmakowują się Solejuk, Pietrek i Stach.
W pijano-groteskowym i z lekka
skacowanym widzie opisują naszą
rzeczywistość, a okazję ku temu
dają im lekcje, które muszą poprowadzić w szkole w ramach terapii
zniechęcania do pijaństwa.
Prześmiewcze spojrzenie na
Polaków przez pryzmat dużej dozy
autoironii, a także cięgi dla grona
rządzących naszym krajem – to w
dużym skrócie – przesłanie tego
zabawnego spektaklu. Oparta na
celnych skeczach, zabawnie dobra-

słońca, aby się roz winąć”...
napisał Marek Obrębalski w
dedykacji dla pań. Prezenty
wręczał osobiście ściskając
dłoń każdej obdarowanej.
Szkoda, że nawet na polu
świętowania, decydenci nie
potrafią się dogadać i honorują
panie osobno. Z drugiej strony
to przykład pogłębiającego się

pęknięcia na linii stosunków:
prezydent – rada miasta. Ich
pogor szen iu n ie zapobieg ł
nawet fakt, że wiceprzewodnicząca rady jest… kobietą.

(tejo)

Podziękowania
dla Pani Magdaleny Szylko - p.o.
zastępcy dyrektora wydziału
starostwa jeleniogórskiego za
uśmiech cierpliwość i kompetencje.

nych dialogach, dobrych gagach
i miłych dla ucha piosenkach z
tekstem sztuka wzbudziła w publiczności salwy śmiechu.
Tym większe, że widzowie są

zaangażowani w przedstawienie
robiąc za „klasę”, której lekcji
z poszczególnych przedmiotów
udzielają im Piotr Pręgowski, Sylwester Maciejewski oraz Bogdan

Kalus. W kabarecie występuje także
Ewa Kuryło. Duże brawa, zwłaszcza
od miłośników serialu.

(tejo)
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Wieś inspiruje znaną
malarkę
Prace Olgi Kawacińskiej
pod tytułem „Zielenie i błęk it y” będziemy mogli po dziwiać w Galerii „Muflon”
Miejskiego Domu Kultury w
Jeleniej Górze. Wernisaż wystawy odbędzie się 25 marca
o godzinie 18.00.
Autorka obrazów, na co
dzień uczennica Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze,
uczestnicz yła już w wielu
plenerach malarskich. Jeden
z nich „Pomiędz y Niebem
a Ziemią”, zorganizowany
przez MDK „Muflon”, odbył
się w posiadłości znanego artysty Dariusza Milińskiego.
Młoda malarka przeprowadziła się na wieś. Urzekł
ją spokój i otaczająca przyroda. Ucieczka z gwarnego
miasta zaowocowała więc
obra za m i ek sponują c y m i
harmonię i piękno życia w
oddali od tłumów, w którym
dominującymi barwami są
błękity i zielenie. Patronem
medialnym wydarzenia jest
portal i tygodnik „Jelonka.
com”.

Biało-czerwone dźwięki w MDK Jelonek

Środow y poranek prz ypomniał, że astronomiczna
zima wciąż tr wa. Kobieta
prowa d zą ca opla w pa d ła
w Śc ieg n a ch w po ś l i zg i
w ylą dowa ła w rzece. Po szkodowaną oraz podróżujące z nią dziecko zabrano
do sz pit a l a . Z o st a ł y t a m
na obser wacji. Do kol i zji
autobusu i szkolnego busa
dosz ło w K a r pa c z u. Rów
„zalicz ył” tak że oby watel
Niemiec, który pożyczonym
z wypożyczalni fordem focusem jechał krajową trójką na
wysokości Piechowic. Obyło
się bez ofiar.

Płonący obiad
przyczyną
zagrożenia

Prawdziwy maraton piosenek i pieśni nie tylko o miłości
do ojczyzny, lecz na pewno z patriotyzmem w tle odbył
się w sobotę w Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek”
w Jeleniej Górze.
Dzieci i młodzież z terenu byłego
województwa jeleniogórskiego wystartowały w trzeciej edycji eliminacji
regionalnych I Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki I Pieśni Patriotycznej.

Przyjechali z wielu odległych od
Jeleniej Góry miejscowości: Bogatyni, Osieka Łużyckiego, Kamiennej
Góry, Marciszowa i Nowogrodźca.
W repertuarze – tradycyjne pieśni

Pomóż złapać okiennego oszusta
Policja poszukuje wysokiego mężczyzny w wieku
ok. 30 lat, krępej budowy ciała, który w okresie od
sierpnia 2008 roku do dziś oszukał nawet kilkadziesiąt osób oferując im usługi budowlane.
Mężczyzna podając się
za przedstawiciela firmy
„DOM – SERWIS” z Lubania
proponował w atrakcyjnej
cenie w ymianę stolarki
ok ien nej. Na pow yższ y
cel pobiera ł za l icz k i w
różnych kwotach po czym
kontakt z nim zrywał się.

Podmuch zimy

Oszust działał na terenie
całego powiatu jeleniogórskiego, niewykluczone, że
również na terenie powiatów sąsiednich – informuje
kom. Bogumił Kotowski z
KMP w Jeleniej Górze.
Dot ychczas na policję
zgłosiło się kilka oszuka-

nych osób. – Apelujemy o
kontakt do pokrzy wdzonych, k tórz y do chw i l i
obecnej tego nie uczynili.
Sprawę prowadzi Komisariat II Policji w Jeleniej
Górze, prosimy o zgłaszanie się do komisariatu przy
Placu Piastowskim – tel.
(075) 7520-488, 7520-464
lub nr alarmowy 997 – podała policja.

(tejo)

znane z uroczystych akademii z
różnych oficjalnych okazji. Ale nie
tylko: młodzi ludzie śpiewali piosenki
Stanisława Soyki, czy też songi Jana
Pietrzaka oraz Jacka Kaczmarskiego
z najnowszego nurtu patriotycznego
polskiej muzyki.
W grupie jeleniogórskiej doskonale
zaprezentował się Sebastian Rutkowski ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Przygotowany przez Alicję Mazuro

wykonał brawurowo utwór zatytułowany „Pytasz mnie”. Uznanie dla
Sebastiana potwierdziła publiczność
gromką owacją. – Wyniki podamy
we wtorek – zapowiada Danuta Sitek,
dyrektor MDK Jelonek i jednocześnie
członkini jury. Koncert galowy odbędzie się 20 kwietnia w sali JCK przy
ulicy Bankowej.
(tejo)

Crossowcy w potrzasku

Z wiatrówki w oko

Dwóch z brawurowo jeżdżących motocyklistów po terenach
leśnych w okolicy Jeleniej Góry zostało ustalonych i ukaranych
przez policję.
Policja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wypowiedziała wojnę
crossowcom. Są już tego pierwsze efekty.
– Po uzyskaniu sygnału o tym, że motocykliści pojawiają się na terenach leśnych w
okolicy ul. Wrocławskiej, podjęto czynności
zmierzające do ustalenia ich personaliów
– mówi kom. Bogumił Kotowski z KMP w
Jeleniej Górze.
Ustalono, że łamiącymi przepisy kodeksu
wykroczeń było dwóch jeleniogórzan w
wieku 33 i 35 lat. Zdziwili się, gdy po kilku

Zapominalski lokator jednego z m ie sz k a ń o m a ło
nie puścił z dymem części
kamienicy przy ulicy Złotniczej. Na szczęście skończyło
się na strachu.
Strażacy, którzy w czwartek przyjechali na wezwanie
mieszkańców, wyprowadzili
z k a m ie n ic y t r z y o s oby.
Dwie podtrute dymem trafiły do szpitala. Przyczyną
zdarzenia było roztargnienie lokatora, który zostawił
na kuchni resztk i obiadu
w ga r n k u i n ie w ył ą cz ył
gazu.

dniach zostali wezwani na komendę policji.
Dostali mandaty karne. Niech te pierwsze w
tym roku kary będą przestrogą dla innych,
bowiem jeleniogórska policja zapowiada
wzmożone kontrole w wypożyczalniach
„crossów” i „quadów”, kontrole takich pojazdów i kierujących nimi. Zatrzymywane
będą osoby przemieszczające się po drogach
publicznych pojazdami nie zarejestrowanymi
i nie ubezpieczonymi.

(tejo)

Dziesięć lat więzienia
g r o z i 27- l e t n i e m u m ę ż cz yźnie za postrzelenie z
broni pneumatycznej o 10
lat m łodszego człow ieka .
Poszkodowanego traf i ł w
okol ic e ok a . Ja k u s t a l i l i
policjanci sprawca strzelał
do 17-latka bez powodu. Na
szczęście obrażenia, których
doznał chłopak, okazały się
niegroźne. „Snajper” został
aresztowany.

(tejo)

Unia Europejska na trudniejsze czasy
W dniu 7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Partie polityczne i komitety wyborcze
przystąpiły do układania list kandydatów na eurodeputowanych.
Czy znajdą się na nich zasłużeni delegowani do Brukseli i
Stra sburga na przetr wanie?
Czy też ambitni działacze wybierając y się do Parlamentu
Eu rop ejsk iego po n a u kę? A
może doświadczeni zawodowc y mając y na swoim koncie
sukcesy. Sukcesy, których beneficjentami są Europejczycy, a
więc również my – mieszkańcy
Dolnego Śląska. Pytania te w
kontek ście zbl i żają cej się 5
rocznicy akcesji Polski do Unii
Europejskiej oraz niepokojących wiadomości o stanie gospodarki światowej powinny
pobudzać do kilku refleksji:
Po pierwsze, Polska do Unii
Europejsk iej weszła dosłownie w ostatniej chwili. Burzl i we negoc ja c je roz poc z ęt e
przez R zą d Jerzego Buzka i
zakończone w dniu 13 grudnia
2002 w Kopenhadze za rządów
Leszka Millera był yby nie do
pow t órzen i a w wa r u n k a ch
k r y z y s u i n st y t uc jon a l nego

Unii 2005-2009 po odrzuceniu
tzw. Traktatu Konstytucyjnego
i paraliżu ratyfikacji Traktatu
Lizbońskiego.
Po drugie, czy szczęśliwy wybór większości Polek i Polaków
głosujących w czerwcu 2003
roku za przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej zostałby
pow tórzony w atmosferze
oczekiwania i twardej polityki
wobec Unii jaką prezentował
rząd w latach 2005-2007?
Po t rzecie, wzrost gospo darcz y wraz z rekordow ymi
i nwe st yc ja m i za g ra n ic z nymi i dodatkow ym impulsem
w y wołanym f unduszami UE
takimi jak PHARE i ISPA sprzed
akcesji oraz unijnej perspektywy finansowej 2004-2006 nie
był kontynuowany zmianami
strukturalnymi ani zamiarem
wejścia do strefy Euro
Po cz wa r te, boom m ig ra c y jny polsk ich hydrauli ków
i pielęg n ia rek do Dubl i na i
Londynu oraz do Reykijaviku i

Madrytu oraz boom kredytów
hipotecznych nominowanych
w Euro i Franku szwajcarskim
dał wielu polskim rodzinom
bolesną nauczkę przedwiośnia
2009 kiedy recesja i stagnac ja „ St a rej Europy ” zost a ła
uzupełniona g wa ł townym
spadk iem wa r tości na sz ych
wynagrodzeń nominowanych
w złotówce.
Ws z y s t k ie p ow y ż s z e z j a wiska będą kojarzyć się obywatelom zapraszanym przez
polityków do urn wyborczych
z jednym: Unia Europejska to
nie są mrzonki i iluzje walk i n a dek l a ra c je i słowa w
imię interesu narodowego i
szczęścia oby watel i. To n ie
jest także Unia tylko na dobre i
szczęśliwe czasy społeczeństw
wzrostu gospodarczego i sytej
gospodarki.
Unia Europejska – wraz ze
swoją Kom isją Europejską i
polską Panią komisarz, Parlamentem Europejskim z 54 Polskimi eurodeputowanymi oraz
tysiącami instytucji, regulacji
i urzędników – jest unikalnym
wytworem ponad półwiecznej
pra c y na rzecz sol ida r nego
p o ko j u i z r ó w n o wa ż o n e go

roz woju gospoda rczego. UE
w ymagać będzie- od now ych
50-ciu polskich euro deputowanych – myślenia w kategoriach realnych narodowych
kompetencji i gospodarczych
interesów. W Parlamencie Europejskim powinni zasiadać ludzie z doświadczeniem, mający
na swoim koncie sukcesy w
kreowaniu procesów gospodarczych i zarządczych opartych
na za sadach k upieck ich, tj.
wzajemnie korzystnych interesów – z angielska zwanych
„win-win”. Nowi polscy przedst aw iciele w nowej Kom isji
Europejskiej i nowym składzie
Pa rl a m e nt u E u r op e j s k i e go
muszą być asertywni i racjonalni, kompetentni i skłonni
do negocjacji i kompromisów
w interesie wspólnym prawie
500 mln obywateli UE.
Nie w ymaga dowodu teza,
że choć zjawiska kryzysu zaufania do obrotu pieniężnego,
rynku kapitałowego i instytucji
bankowych dotarły do nas zza
Oceanu Atlantyckiego, odpowiedź na nie musi znaleźć UE
także w porozumieniu z nowymi potęgami zwanymi BRIC (
Brazylia, Rosja, Indie, Chiny ),

sąsiadującymi krajami dawnego Związku Radzieckiego czy
regionem Bliskiego Wschodu
i Morza Śródziemnego. W tym
procesie Polska – jako politycznie i ludnościowo jedna z
głównej europejskiej Szóstki
– powinna mieć zdolność do
wpłynięcia na postanowienia
zbliżającego się szczytu G20
w Londynie w kwietniu 2009
roku.
Przed w yborami do Parlamentu Europejskiego, szczególnie teraz - w warunkach
grożących kryzysem gospodarczym – wyborcy powinni
zadać politykom wszystkich
orientacji politycznych realne i konkretne py tanie:
co zrobi l iście aby proces
integracji europejsk iej
z w ięk sza ł na sze sza nse i
wzmacniał nasze sojusze,
i nt e g r owa ł n a s z e i n f r a s t r u k t u r y e ne r ge t yc z ne ,
t r a n s p or t owe i pr z e s y ł u
danych? Co zamierzacie zrobić aby – bez powtarzania
kabotyńskich YES,YES,YES
– optymalnie w ykorzystać
olbrzymie środki perspektywy finansowej 2007-2013
i z a p e w n ić p o d obn ą lub

większą alokację środków finansowych w perspektywie lat
2014-2020, której programowanie i negocjacje niezwłocznie
trzeba zacząć.
Un i a E u rop e j sk a n ie j e s t
na pogodę lub niepogodę bo
Polska jest i powinna być w
Europie na zawsze. I zawsze
mieć w jej instytucjach kompetentnych przedstawicieli, mających zdolność do kreowania
ogólnoeuropejskiej polityki.

Sergiusz Najar

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.

ODA OD M£ODOŒCI

Zielonych minut
piętnaście
Całkiem świeżym (choć i
tak już zepsutym i śmierdzącym) pomysłem dotyczącym
egzaminu maturalnego jest
prezentacja z języka polskiego.
Ta ustna forma matury co roku
powoduje zielenienie tysięcy
mniej lub bardziej niewinnych
twarzyczek, wraz z większymi
lub większymi noskami (tudzież nochalami), uszkami i innymi kształtnymi fragmentami
ciała maturalnego, lub – jak kto
woli – maturzystowego tudzież
maturzyścianego.
Jako że i mnie czeka w tym
roku opisywana droga po rozżarzonych węglach przed oblicze Sądu Najwyższego, ośmielę
się przedstawić problematykę
tego okrutnego w całej swej
piętnastominutowatości wydarzenia.
Na sam początek, co stało się
już pewną tradycją, maturzysta
nie zdaje sobie sprawy z faktu,
że egzamin nadejdzie już tak
niedługo. Komu chciałoby się
myśleć nad jakąś tam prezentacją (nie wspominając o
egzaminach pisemnych), kiedy
na dworze jest tak rozkosznie
i słonecznie, a w zimie panują
idealne warunki do zjazdu
na nartach, snowboardach,
nogach czy też – co by uniknąć
nazewnictwa czteroliterowego
– jabłuszkach?
Pierwszy szok nadchodzi, gdy
trzeba zdeklarować temat przerażającego wystąpienia. „Dowolny” wybór polega na tym,
że trzeba wskazać punkt na
jedynie słusznej liście obowiązujących treści, choć uczeń – po
odpowiednim sformułowaniu i
z wielgachnym wyprzedzeniem
– może zaproponować swój
własny temat, taki jak portrety
psychologiczne morderców czy
też porównanie rycerza europejskiego z azjatyckim.
Później następuje pierwsza z
wielu faza modlitw. Na początek uczniowie modlą się, aby w
komisji nie zasiadał znielubiony przez nich polonista, tudzież
taki, z którym zdarzyło im się
wejść w jakikolwiek, chociażby
najmniejszy konflikt.
Po kilku miesiącach przydałoby się zacząć proces twórczy.

Prezentacja powstaje przez
długi czas, pomiędzy kuchnią
a toaletą, kotletem a telefonem,
poniedziałkiem a niedzielą,
musztardą a obiadem, czy też
innymi odrażającymi czynnościami i przedmiotami.
A jak przeczytać można w
internecie, zdarzają się nauczyciele, którzy gotowi są wykonać
taką robotę za sto (sic!) złotych,
choć oczy wiście nie swoim
uczniom. Maturzyści jedynie
wkuwają na pamięć pogadankę, uczą się odpowiedzi na kilka
pytań i cieszą się do rozpuku.
Tymczasem co uczciwsi (a jak
wiadomo od wieków – uczciwość nie popłaca) zmarnują
dziesiątki, a może nawet i setki
godzin, żeby w końcu dowiedzieć się, że termin zaprezentowania ich pracy przypada na
sam koniec maja na godzinę
14:45, kiedy to obudzą się (o ile
w ogóle będą spać) z samego
rana i do późnego popołudnia
będą siedzieć jak na szpilkach,
często w głupim stroju i z jeszcze głupszą miną.
Niejeden straci punkty jedynie ze stresu i przez fakt, że
jest zielony od strachu, podczas gdy uczeń z wykupioną
prezentacją, zupełnie zielony
(bynajmniej nie z powodów
emocjonalno-biologicznych),
zdobędzie podobną notę. Całe
to przedstawienie potrwa aż do
momentu ogłoszenia wyników
przez jakże urodziwe i soczyste
grono pedagogiczne.
Tworzenie prezentacji i dodatkowe marnowanie czasu
poza nauką do egzaminów
pisemnych wydaje mi się złym
pomysłem, prowadzącym jedynie do zielenienia gładkich jak
pupcia niemowlęcia i równie
niewinnych twarzyczek maturzystów wszelkiego rozmiaru i
rodzaju oraz wieku. Wspomnieć
należałoby także o podwyżkach
dla nauczycieli, bo choć nie
każdy z nich jest idealnym pedagogiem i człowiekiem, to bez
zawodu nauczyciela nie istniałaby żadna inna profesja.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Spryt cyklisty

Lisią przebiegłością popisał
się Bolesław Osipik, rowerowy
ambasador Jeleniej Góry, który
promuje miasto jeżdżąc po
kraju na swoim jednośladzie.
Aby podczas cz wartkowej
konferencji prasowej z Mają
Włoszczowską zdobyć autograf i zdjęcie z wicemistrzynią
olimpijską, poprosił o głos.
Później, tłumacząc się chrypką, zbliżył się do sportsmenki,
aby go lepiej słyszała. Aparat
wręczył Zbigniewowi Leszkowi, zapalonemu cykliście,
aby uwiecznił tę wiekopomną
chwilę. Później „wysiudał” z
miejsca zastępcę prezydenta
Jerzego Łużniaka i zasiadł
obok Mai. – Pani jest znana i
ja jestem znany – powiedział
z właściwą sobie skromnością pan Bolek – zróbmy więc
coś razem dla rowerzystów
– dodał. Skutki wspólnego
działania będziemy mogli
podziwiać już niebawem.

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Cholercia, jak tak dalej pójdzie…

– to za półtora roku temu facetowi w
okularach…

Na sygnale

Rzeczniczka policji jeleniogórskiej nadkom. Edyta
Bagrowska ma specyficzny
sygnał telefonu komórkowego:
czołówkę ze znanego programu telewizyjnego 997 Michała
Fajbusiewicza. Pani nadkomisarz była gościem jednej z
edycji 997 i zrobiła tam furorę,
kiedy zadzwoniła jej komórka.
Policjantka podkreśla, że tak
charakter yst yczny sygnał
usłyszy zawsze i w każdych
okolicznościach. Może mieć on
także działanie odstraszające,
gdyż jako żywo przypomina
zbliżanie się radiowozu na
sygnałach. Niestety, nie udało
nam się dowiedzieć, skąd pani
Edyta ten rarytas ściągnęła.
Gdyby tak większość mieszkańców wgrała go w swoje
komórki, przestępczość na
pewno poszłaby w dół.

– trzeba będzie mówić per „panie
prezydencie”…

(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

Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Bolesław Osipik, rowerowy „amanzol
basador” i turysta cyklista.

OKIEM NACZELNEGO 

Jelonka z Mają
w herbie
Wizerunek ważna rzecz. Nie
tylko ten nasz osobisty, który
codziennie oglądamy w lustrze
patrząc, ile przybyło nam lat,
zmarszczek, siw ych włosów.
Chodzi o tę twarz, którą widzą
inni. Jeleniej Górze buzi użyczyła
urocza Maja Włoszczowska. Nie
znaczy to że herbowy jeleń zmieni raptem oblicze na twarzyczkę
kolarki. Co dzięki powabnej urodzie zawodniczki, nasze miasto
– kojarzone dotąd z rogaczem i
prezydentami – może zyskać?
Fasadowość zmiany wizerunku będzie tym pełniejsza,
im bardziej pociągnie za sobą
przemiany wewnętrzne. Bo co z
tego, jeśli za portretem przemiłej

Mai kryć się będzie brud i chaos
naszej jeleniogórskiej codzienności? Co z tego, kiedy billboard
z kolarką w roli bohaterki zasłoni
sypiące się ruiny zaniedbanych
domów i chwasty, które w ciągu
najbliższych miesięcy wyrosną
wzdłuż dróg? Samo malowanie
trawy czyni ją bardziej zieloną,
ale efekt to krótkotrwały, a pomazane źdźbła szybko obumierają
pozostawiając widok żałosny.
Szkoda, że miasto zaczyna
zmieniać swój wizerunek od
tej właśnie fasadowości. Samorządowcy zupełnie nie zadbali
o swoją własną twarz, która
mogłaby znacznie lepiej promować miasto niż choćby nie

wiem, jak miła i ładna buzia nie
koniecznie do końca związanej
z Jelenią Górą „sportsmenki” (co
za obrzydliwe słowo!). Tak jak
Dutkiewicz wciąż broni honoru
Wrocławia a Kropiwnicki – Łodzi, tak siłę jeleniogórską mógłby
reprezentować Obrębalski, Łużniak, czy Szereniuk. No może ten
ostatni, niekoniecznie.
Dzielnie nam panującej ekipie
samorządowej nie sprz yjają
jednak okoliczności dziejowe. Pogłębiono rzekę Kamienną, więc
powódź – podczas której można
zdobyć (lub stracić) zaufanie tysięcy wyborców – nam nie grozi.
Nie będzie więc okazji, aby stanąć
w żywiole, osobiście ratować
dobytek ludzki i rozdawać czeki
przywiezione z centrali w walizce. Nie służą też wizerunkowi
władzy obietnice, których kto
jak kto, ale jeleniogórzanie mają
szczerze dość. Choćby były nie

wiem jak prawdopodobne, krajanie – niczym święty i niewierny
Tomasz – póki nie zobaczą, to
nie uwierzą.
Piszę za Norwidem „klaskaniem mając obrzękłe prawice,
znużony pieśnią lud wołał o
czyny”, twierdząc, że społeczność lokalna z nieufnością, choć
ze znacznie większą sympatią
spogląda na nową twarz Jeleniej
Góry. Co prawda byłą mieszkankę Piechowic, dziś Warszawy i zawodniczkę klubu zagranicznego,
która jednak w naszym mieście
chodziła do szkoły i bawiła się
z dziećmi Osipika Bolesława.
Bardziej obywatelkę świata niż
jeleniogórzankę, co oczywiście
nie umniejsza jej zasług i sympatycznego charakteru.
Strategicznie pomysł jest dobry. Waldemar Pawlak za czasów swojego premierowania za
rzeczniczkę wziął panią miss

Wachowicz, przez której urodę
dziennikarzom i ministrom
opadał y szczęki, i budowała
ludzki wizerunek szefa rządu uważanego przez wielu za
cyborga. Zresztą patrzcie, że
Pawlak jest do dziś niezatapialny
i triumfujący. Kto wie, co by było,
gdyby takim właśnie doradcą
medialnym „otoczył się” nasz
prezydent Obrębalski? Zresztą
to mało prawdopodobne, bo – jak
nam wiadomo – szef nie lubi
konkurencji.
Teraz Maja, choć z polityką
teoretycznie nie ma nic wspólnego, dając swoją buzię miastu,
chcąc nie chcąc, wpisała się w
polityczne gierki. I może okazać
się zagrożeniem dla szefa, który
nawet nie raczył pokazać się u
jej boku na konferencji prasowej (pewnie zatrzymany przez
liczne obowiązki służbowe). Jak
przypuszczać można, pan Marek

nie chce w tym momencie być
z zawodniczką porównywany,
bo przecież jemu należy się
złoty medal a nie srebrny. Nie
w kolarstwie, i to górskim, ale
pewnie w innej dyscyplinie
sportu. Narodowego zresztą.
Reasumując: myli się ten, kto
sądzi, że Maja jak za dotknięciem czarodziejskiej szprychy,
zmieni Jelenią Górę w rowerowy raj. W mieście o sieci ścieżek z prawdziwego zdarzenia
wciąż się tylko mówi. A przecież nie wszyscy rowerzyści to
amatorzy zjazdu na złamanie
karku i wspinaczki na wyplucie płuc. Nie zmieni też naszej
rzeczywistości a kolejna próba
liftingu stolicy Karkonoszy
jest sztuczką obliczoną raczej
na szybki efekt niż na długofalowe skutki.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA

Koniec ery
Wojtka Klemma

Aż do czasu pożaru i splotu
wydarzeń, które doprowadzają do
pojedynku między konkurentami,
którzy walczą o wpływy pań: baronem Tuzenbachem (Robert Mania)
a kapitanem Solonym (Marcin
Pępuś). Baron ginie, a oficerowie,
po rozkazie sformowania baterii
w Polsce, wyjeżdżają z prowincji
pozostawiając trzy siostry w osamotnieniu i na pożarcie prowincjonalnej frustracji
Sztuka na pewno nie nudzi,

Podoba się Kazimierz Krzaczkowski, choć odnieść można
wrażenie, że rola Czubikityna
niezbyt mu leży. Świetny jest
Jarosław Dziedzic jako Fiodor
Kułygin! Brawa dla Iwony Lach,
która miała bardzo niewiele czasu, aby przygotować postać Anfisy.
Pozostali aktorzy i aktorki nie
porywają. Jeśli tak, to zupełnie
innymi walorami niż sceniczne.
W jeleniogórskich „Trzech siostrach” nie brakuje momentów

rosyjskiego teatru. – To miała być
rzecz o bezsensie, wyszło przedstawienie bez sensu – nie krył jeden
z widzów. Bo rzeczywiście tanie
efekciarstwo, poza chwilowym
oszołomieniem, niczego tu nie
wnosi. Realizacja może spodobać
się miłośnikom scenicznych „momentów” i ciała, bez munduru,
rzecz jasna. Na pewno wzbudziła
sympatię wśród wielbicieli samego
Wojtka Klemma. Choć mogli czuć
niedosyt, bo zabrakło modnych

Pozostaje pytanie o przyszłość. Czy nasze
jeleniogórskie malkontenctwo nie da o sobie znać
po pierwszej premierze zrealizowanej przez
następnego szefa? Już słyszę te głosy:
Klemmie, wróć! Obym nie był dobrym prorokiem.

Wojtek Klemm po piątkowej premierze „Trzech sióstr”. W tle afisz
„Wyzwolenia”, realizacji z czasów wielkiej poprzedniczki reżysera
Aliny Obidniak. Mało kto o tym pamięta, ale postać pani Aliny w
latach 80. XX wieku też budziła wielkie kontrowersje.

Miała być sztuka o bezsensie, wyszła sztuka bez sensu
– tak skomentował jeden z widzów premierę „Trzech
sióstr” Czechowa. Ostre słowa. Rzeczywiście inscenizacja w reżyserii Krzysztofa Minkowskiego trąci chaosem.
Nie jest jednak tragicznie zła. Jednak nie dzięki dziełu
reżysera a uniwersalnemu przesłaniu samego tekstu
sztuki. Spektakl był jednocześnie symbolicznym zwieńczeniem jeleniogórskiego epizodu Wojtka Klemma.
Ascetyczna scenografia i takież
kostiumy. Można mieć wrażenie,
że jest się na próbie roboczej. Zero
dawnej Rosji, za to nieład współczesności połączony z prostotą,
która w przypadku Czechowa na
pewno jest tańsza. Ale czy usprawiedliwiona?
Tytułowe trzy siostry, członkinie zacnej rodziny osieroconej

przez bogatego oficera, mieszkają
z Andrzejem (Robert Dudzik),
bratem utracjuszem w pewnym
„stutysięcznym” mieście, symbolu
szarej i nudnej prowincji.
Sfrustrowane monotonią codzienności marzą, aby wyrwać
się do wielkiego świata stolicy
(Moskwy) i tam używać życia
oraz spełniać pragnienia. Te same

Szkoda, że do takiego spotkania z jeleniogórską
publicznością doszło dopiero po dwóch latach pracy
Wojtka Klemma w teatrze imienia Norwida. Kierownik artystyczny opowiedział w miniony czwartek w
Empiku, czym jest dla niego teatr i co chce wystawiać
na scenie. Rozmowę ze swadą prowadził Milan Lesiak,
wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium
Karkonoskiego.
– Chciałbym, że by to była
rozmowa o teatrze i wyborach,
a nie o sytuacji na jeleniogórskiej
scenie – mówił na początku
gospodarz spotkania, Marcin
Nowakowski.
Reżyser opowiadał o swojej
młodości, gdy za rękę z babcią
poszedł do teatru lalkowego.
To było jego pierwsze spotkanie
ze sceną i na zawsze zapadło w
jego pamięci. – Gdy w Niemczech
wybierałem kierunek studiów,
wiedziałem, że musi to być teatr
– mówił W. Klemm.
Poszedł do szkoły aktorskiej,

ale ponieważ nie był dobrym
materiałem na aktora, powiedziano mu wprost, żeby sobie
dał spokój z zawodem którego
nie będzie dobrze wykonywał.
Jak chce pracować w teatrze,
niech wybierze coś innego. – To
może jest okrutny sposób odzierania ze złudzeń, ale mi wyszło
na dobre, tak zaczęła się moja
nauka, a potem praca reżysera
– mówił Klemm.
Czym ma być teatr? Ma być
miejscem gdzie obecna jest
rzeczywistość, ale nie jako jej
opis, ale jako komentarz, a cza-

odczucia towarzyszą bohaterom
sztuki, którzy – oprócz tego – oplatają pajęczyną miłości (a czasem
pożądania) Olgę (Magdalena
Kuźniewska), Irinę (Anna Ludwicka), i Maszę (Rozalia Mierzicka),
jedyną zamężną z nauczycielem
gimnazjalnym Kułyginem (Jarosław Dziedzic).
Bohaterowie wraz ze służącą
Anfisą (miała w tej roli wystąpić Krystyna Dmochowska, ale
niestety rozchorowała się i zastąpiła ją Iwona Lach) oraz lwanem
Czybukitynem, lekarzem (Kazimierz Krzaczkowski), żyją targani
sprzecznościami i romansami,
wciąż między mocą pragnień i
żądz a wymarzoną, acz nieosiągalną rzeczywistością.

sami spór z rzeczywistością.
Nie będzie już taki jak teatr za
czasów Szekspira, gdy aktualne
teksty pisano z dnia na dzień,
próbowano przed południem a
wieczorem wystawiano. Wtedy
teatr był miejscem dyskursu artystycznego, ale też politycznego
i społecznego.
– Teatr europejski, którego
mecenasem jest państwo ma
obowiązek dyskutować z rzeczywistością, nawet jeśli nie zawsze
się to mecenasowi podoba – mówił W. Klemm. – Kariera Artura
Ui Brechta była dyskursem z
rządzącą wówczas prawicową
juntą. Brecht jest genialnym
autorem, który jak wizjoner
przewidział na przykład nacjonalizację banków w czasie
kryzysu. A to dzieje się teraz w
Europie – dodał.
Zapytany przez towarzyszącą
reżyserowi jak wierna muza,
kierowniczką literacką, Joanną
Wichowską o różnicę między

co już jest pewnym jej plusem.
Choć dyskusyjne są momenty
przedłużanego w nieskończoność
spazmatycznego ni to rechotu, ni
to szlochu barona Tuzygina. Trącący satyrą tekst sztuki wyzwala
u publiczności uśmiech, chwilami
dość szczere wybuchy śmiechu, nie
wszędzie jednak uzasadnione. Te,
zwłaszcza wśród damskiej części
widowni milkną, kiedy baron Tuzygin rozbiera się do naga i pokazuje
swoje skarby. Później bohaterki
powiedzą o nim, że jest brzydki, bo
widziały go „bez munduru”.
Są śmiałe sceny quasi gwałtu, kiedy pułkownik Wierszynin
(Bogusław Siwko) głośno sapiąc
klepie po gołych udach swoją kochankę Maszę, a czerwone plamy
po takim masażu długo nie chcą
zejść z ciała Rozalii Mierzińskiej.
Sam pułkownik co prawda swojej
męskości nie pokazuje, obnaża za
to swoją owłosioną klatę, którą
Masza miętosi namiętnie, jęcząc
przy tym. Jęczy też sensualnie
odmieniając łaciński czasownik
„amare” – kochać – przed swoim
mężem, wymagającym belfrem z
gimnazjum.
Aktorzy biegają niemal po całej
widowni. W geście rozpaczy i niemocy rzucają krzesłami (Uwaga!
Lepiej nie siadać w pierwszym
rzędzie! Krzesło rzucone przez
Maszę wylądowało dziś bardzo
blisko głowy jednego z widzów!)
Dużo krzyku, syren, kakofonicznej
muzyki, polskich wtrętów – choćby
imieninowego „Sto lat!”. Nie ma
– i Bogu dzięki – przekleństw, bo
Czechowowi nawet do głowy nie
przeszło, by swoje dzieło utkać z
wulgaryzmów.

edukacją teatralną w Polsce i Niemczech, reżyser
mówił o dominacji Stanisławskiego, a nieobecności w szkole
Grotowskiego i Kantora. – W
Niemczech źródeł inspiracji teatralnych jest więcej i to powoduje
większe bogactwo aktorskich
umiejętności – wyjaśnił.
Zapytany dlaczego uczył się w
Niemczech powiedział: – Po prostu jako 12-latek wyjechałem z
rodzicami z Polski. Tam się uczyłem i pracowałem, w Berlinie i w
Wiedniu. Ale do Polski wróciłem,
bo tutaj wyrażam się najpełniej.
Tutaj chcę robić teatr.
Po spotkaniu decyzje reżyserskie i dyrektorskie Wojtka
Klemma będą choć trochę bardziej zrozumiałe. Nawet jeśli nie
zawsze akceptowane. Niestety,
nie dotyczy to przyszłości, bo
odejście reżysera z Jeleniej Góry
jest niemal przesądzone.

Marek Komorowski

dobrych, zwłaszcza opartych na
aluzjach do naszej, jeleniogórskiej
rzeczywistości. To prowincjonalne miasto, gdzie wieje nudą, każdy
każdego zna i wszędzie stąd daleko pociągiem, jako żywo przypomina widzom stolicę Karkonoszy.
W „Trzech siostrach” jest także
przewodniczący rady (utracjusz
Andrzej, czyli Robert Dudzik), a
także prezydent, który przemawia
na pożegnanie oficerów, a pułkownik Wierszynin mówi, że go
słuchał coś tam podjadając.
Te dobre strony sztuki zawdzięczamy jednak nie tyle aktorom i
reżyserowi, ile samemu twórcy,
który napisał był dzieło uniwersalne. Jeleniogórska inscenizacja
odstraszy wielbicieli klasycznego,

ostatnio na jeleniogórskiej scenie
wydzielin ludzkich.
– Mówiłem ostatnio, że mamy
jeden z najlepszych zespołów na
Dolnym Śląsku. Dziś mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością,
że mamy zespół najlepszy – powiedział po spektaklu kierownik
artystyczny Teatru im. Norwida
Wojtek Klemm. Dziękował za
sztukę wszystkim, także ekipie
technicznej, która zresztą wcieliła
się w statystów i bez skrępowania
poruszała się po scenie. Cóż innego Wojtkowi Klemmowi pozostało, jeśli nie ta laudacja?

Konrad Przezdzięk

Dziękuję za doświadczenia
Era Wojtka Klemma przechodzi do historii po dwóch latach artystycznego kierowania
placówką przez reżysera z Berlina. Pod koniec marca poznamy nazwisko nowego szefa
Teatru Dramatycznego im. Norwida. Wątpić należy, że ktokolwiek nim zostanie, zechce
zachować reżysera jako swojego zastępcę. Jeleniogórski czas Klemma z jednej strony
był dla teatru pasmem porażek: swoją twórczą wizją reżyser zniechęcił jeleniogórzan
do teatru, co pokazują statystyki. Z drugiej strony każde doświadczenie niesie też pozytywne wnioski. Na dwa lata w stolicy Karkonoszy zagościł teatr „modny, nowoczesny
i zaangażowany”, którego miłośnicy Melpomeny na pewno by nie zauważyli, gdyby nie
Klemm. Poszerzanie horyzontów nigdy nie jest naganne. Szkoda tylko, że stało się to
tak jednostronne i monotonne, że aż nudne i odpychające.
Nie żyję z Wojtkiem Klemmem na stopie teatralnej przyjaźni: jego teatr mi się nie
podoba. Zauważam jednak wysiłek zarówno aktorów jak i samego szefa artystycznego,
którego nie można nie docenić. Premiery zrealizowane w ciągu dwóch lat nie wszystkich zachwyciły. Były pretensje o jakość i koszty. Grzechem ciężkim byłoby jednak
stwierdzenie, że w teatrze nie działo się nic. A tylko ten się nie myli, kto nic nie robi.
Dlatego, mimo naszych „ansów”, dziękuję Klemmowi za porcję nowych, życiowych i
teatralnych – nie zawsze miłych – doświadczeń.
Pozostaje pytanie o przyszłość. Czy nasze jeleniogórskie malkontenctwo nie da o
sobie znać po pierwszej premierze zrealizowanej przez następnego szefa? Już słyszę
te głosy: Klemmie, wróć! Obym nie był dobrym prorokiem.
Konrad Przezdzięk

Twórcza spowiedź reżysera
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WYDARZENIA
Rozmowa z Anną Mazurkiewicz wdową po Antonim
Mazurkiewiczu, jednym z pierwszych jeleniogórskich
tramwajarzy. Niezapomnianym kontrolerze, który
zamiast wlepiać mandaty gapowiczom, kazał im przyrzekać, że nie będą oszukiwali.
– Jak to się stało, że mąż
Pani rozpoczął pracę w tramwajach jeleniogórskich?
– Mąż był kawalerzystą i w
czasie Kampanii Wrześniowej
dostał się do niewoli o po sześcioletnim okresie powrócił do
rodzinnego Łańcuta i jak wielu
po w yz woleniu w yjechał na
ziemie odzyskane w poszukiwaniu lepszej przyszłości. To,
że przyjechał właśnie do Jeleniej
Góry, to zasługa jego siostry,
która przybyła tu wcześniej i
ściągnęła brata. Początkowo
Tosiek pracował u Wojciecha
Tabaki, starosty powiatowego,
późniejszego przewodniczącego
rady powiatu, który skierował
go do organizacji transportu
miejskiego w Jeleniej Górze.
– Mąż zaczął pracę jako motorniczy. Czy musiał przejść
jakieś kursy aby zacząć prowadzić tramwaj?
– Wtedy nie było mow y o
kursach, po wyzwoleniu robiło
się wszystko spontanicznie, a
prowadzenia tramwaju nauczyli
go lwowiacy i warszawiacy, jego
starsi koledzy.
– Ale po pewnym czasie

Jak Tosiek jeździł tramwajem

Pan Antoni został konduktorem. Dlaczego?
– Nie, nic się specja lnego
nie w ydarzyło. Antoni został
konduktorem bo była to lżejsza
praca i nie musiał się tak denerwować, że prowadzi tramwaj. I
tak zostało do momentu zastąpienia tramwaju autobusami.
Wtedy zaproponowano mężowi
pracę kontrolera biletów w autobusach. Choć wielu ludzi pamięta go właśnie jako kontrolera,
to mąż był jednym z pierwszych
tramwajarzy w Jeleniej Górze.
Wielu pasażerów pamięta
męża jako bardzo dobrego
człowieka i kontrolera, który
się chyba nigdy nie naraził
żadnemu gapowiczowi….
Tak, mąż był bardzo dobry
dla ludzi .Jeżeli kogoś złapał
bez biletu, to nie wypisywał mu
mandatu tylko sprzedawał bilet
i kazał kasować. Miał bardzo
dobrą pamięć i pamiętał ludzi
jeżdżących bez biletu. Wtedy
często też, gdy powtórnie złapał
takiego człowieka bez biletu,
nie pisał mandatu, tylko kazał
głośno powiedzieć w pełnym
ludzi autobusie, że nie będzie
jeździł na gapę. Kiedy to nie skut-

Antoni Mazurkiewicz urodzony w 1916 roku w Łańcucie. Jako kawalerzysta bronił Polski w 1939 w czasie Kampanii Wrześniowej, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej.
Po wyzwoleniu wrócił do rodzinnego miasta, ale zaraz wyjechał na ziemie odzyskane,
gdzie po krótkim okresie pracy w innym charakterze zatrudnił się jako motorniczy
pierwszych po wyzwoleniu tramwajów w Jeleniej Górze. Przez resztę swojej kariery
zawodowej był pracownikiem komunikacji miejskiej. Za swoje zaangażowanie,
charakter i pracowitość był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Został w 1980
roku uhonorowany medalem „Zasłużony Dla Miasta Jeleniej Góry” a w roku 1990
został wybrany „Człowiekiem Roku Jeleniej Góry”. Zmarł w 2002 roku..

Archiwalne fotografie z albumu Antoniego Mazurkiewicza.
kowało to wypisywał mandat,
ale i wtedy miał wątpliwości, czy
zrobił słusznie. Często, za moją

namową anulował mandaty dla
ludzi , którzy nie mieli pieniędzy
na bilety.

Nasza rozmówczyni z synem

Pan Antoni poszedł na rentę później niż wielu innych
pracowników?
Antoni był bardzo pracowitym
człowiekiem, praca dla niego
była najważniejsza, nie wyobrażał sobie aby się spóźnić. Gdyby
tramwaj lub autobus spóźnił się,
miał przygotowany awaryjny
rower, na którym dostawał się
wtedy do pracy. Mąż żył pracą,
swoim zakładem pracy, swoim
miastem. Był za to doceniany i nagradzany nagrodami
i dyplomami. Jego dumą było
to, że mógł nosić przez wiele
lat sztandar swojego zakładu
pracy. Na rentę poszedł w wieku
siedemdziesięciu lat, a i wtedy

pracował parę lat na pół etatu.
Przestał się angażować dopiero
wtedy, kiedy uniemożliwił mu
to wiek i stan zdrowia. Kiedy
umarł wsadziliśmy do trumny
jego osobiste pamiątki z okresu
gdy pracował w zakładach komunikacyjnych
Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiał

Ryszard Literacki
O komunikacji miejskiej w
Jeleniej Górze czytaj na stronie
39.

Książka w prezerwatywie
Pisać każdy może, jeden lepiej, drugi – gorzej. Tego powiedzonka trzyma się wiernie Jaś Kapela, który w swojej
książce „Stosunek seksualny nie istnieje” Polaków nazywa
nekrofilami, Piłsudskiego określa przymiotnikiem „j…..
any”, a miłość porównuje do kotleta schabowego.
Autor powieści, swojego debiutu prozatorskiego, opowiadał o swojej książce i o sobie
podczas spotkania, zorganizowanego przez Klub Krytyki
Politycznej, w Empiku. Gościa
odpy t y wa ł Wojciech Wojcie chowski a fragmenty „Stosunku…” czytała aktorka Teatru
Dramatycznego im. Norwida
Małgorzata Osiej-Gadzina. Do
jednego z egzemplarzy powieści
przyklejono „na wabia” prezerwatywę.
Sam Jaś Kapela dał się poznać
jako wyluzowany młodzian w
bluzie z kapturem, który zaciągał na głowę w oczekiwaniu
na początek spotkania. Kiedy
się zaczęło, już kaptur go nie
interesował. Z nieodłącznym
uśmieszkiem na twarzy emanował „fajnością”.
Pisarz przyznał, że sam tytuł
jego powieści jest prowokacyjny
i powinien ucieszyć „dewotów”,
którzy wykluczają seks z życia
codziennego. – Powinni być
zadowoleni, że stosunku seksualnego nie ma – kpiąco mówił
J. Kapela. Okazało się także, że
prowokująca jest cała powieść,
a seks stanowi tylko jeden z jej
elementów.
Już na samym początku autor zaznacza, że książka nie
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jest w ysokich lotów, ma nieskompli kowaną fabułę i nie
bardzo nadaje się dla kobiet.
To zbulwersowało Małgorzatę
Osiej-Gadzinę, która przyznała,
że kiedy przeczytała wstęp, musiała pochłonąć resztę.
Roz mowa m ięd z y Wojcie chem Wojciechowskim a Jasiem
Kapelą, w rzeczy samej, nie dotyczyła tylko seksu, lecz przede
wszystkim ogólnego wymiaru
powieści, w której autor stara
się obnażać złe – jego zdaniem
– cechy Polaków. Wychodzi mu
to n ieźle. Roda ków na z y wa
nekrofilami, bo lubują się w
czczeniu ludzi zmarłych (mamy
rok Słowackiego, Herberta). W
jednym z dialogów marszałka
Józefa Pi ł sudsk iego ok reś la
epitetem „je…ny”, a Powstańców
Warszawskich nazywa „ciotami”. Drwi z Polaków w sposób
niewybredny, a jego tonu nie
powst ydziłby się najbardziej
zagorzały polakożerca.
Sporo w jego książce modnej
fascynacji wydzielinami. Jeden
z bohaterów wspomina o napisaniu pracy magisterskiej o
czynnościach fizjologicznych
po 1989 roku w prozie. – To
takie sranie, sikanie i pocenie
się – mówi na kartach powieści.
O A ngielkach pisze, że mają

tłuste dupy i są największymi
świniami. Miłość porównuje do
kotleta schabowego, który smakuje tylko na początku, a potem
przejada się. Autor – który swoją
prozę suto okrasza niegodnymi
za c y towa n ia słowa m i – n ie
kryje przy tym, że pisał „Stosunek” między innymi, po to, aby
czytelnika na pewne spraw y
„uwrażliwić”.
Jaś Kapela okazuje się także
zwolennikiem spiskowej teorii
dziejów. Jak powiedział, zawsze
w niej jest jakaś cząstka prawdy
i stanowi dobre narzędzie do
wytłumaczenia sobie powodów
n iep owo d z eń i z n a lez ien i a
w i n nych . O w spó łc ze snych
książkach polskich mówi, że nie
ma dużo takich, które czytałby
z pasją i zaangażowaniem. Nie
zostawił suchej nitki na Dorocie
Ma słowsk iej, którą cen i ł za
pierwsze powieści, ale – kiedy
zaczęła sprzedawać się teatrowi
– straciła swój styl i zmieniła
się. – Wyjechała teraz do Berli-

na, bo – jak uważa – tylko tam
można porządnie w ychować
dziecko – zdradził plotkę Jaś
Kapela.
Zgromadzeni w Empiku dowiedzieli się także, że Jaś Kapela
jest zwolennikiem sprawiedliwości społecznej i nie bardzo
może zrozumieć, dlaczego bogaci nie chcą się dzielić majątkiem
z biednymi. – Ludzie nie muszą
pracować, a każdy człowiek
powinien dostawać pieniądze
gwarantujące mu nie dostanie,
ale godne życie – mówił pisarz.
Przyznał przy tym, że ma świadomość, że jest krytykowany,
a niektórzy krytycy – których
zresztą w większości nie ceni
– twierdzą, iż marnuje papier,
który byłby bardziej pożyteczny
jako toaletowy. Dodał także, że
pracuje nad kolejnymi książkami, a w pisarstwie dopingują
go jego „dziewczyny”, rodzice
i wydawca.

Jaś Kapela z Wojciechem Wojciechowskim
i Małgorzatą Osiej-Gadziną

(tejo)

Symbol upadku
Powodzenie książki Jasia Kapeli to smutny symptom upadku systemu wartości, do
którego się przyzwyczailiśmy i odrzucenie na śmietnik walorów literackich stanowiących normę literackości, czy literatury pięknej. „Stosunek” to literatura brzydka,
wręcz obrzydliwa, trącąca rynsztokiem, prymitywizmem i brakiem uczuć wyższych
bohaterów. Jak prawdziwe jest w tym kontekście spostrzeżenie, że w skarbach literatury jest bardzo mało dzieł prozatorskich twórców bardzo młodych. Kiedyś powołani
do tego zaczynali pisać, kiedy się już nieco zastarzali i nabyli wiedzy o świecie. Dziś,
kiedy pisarzem może być każdy, bębni się w klawiaturę i zapomia, że nawet stosunek
seksualny może być w końcu przyjemnością. Czego nie można powiedzieć o lekturze
rozważań samego autora.
Konrad Przezdzięk

Opowieści pisarza słuchali głównie
młodzi jeleniogórzanie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.
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WYDARZENIA

Fot. Ania

Wypowiedziały wojnę rakowi

Licealistki radzą chodzić na badania kontrolne
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Lema w Kowarach postanowiono walczyć z chorobami
nowotworowymi, zachęcając do regularnych badań profilaktycznych.
Dwa czteroosobowe zespoły organizują prezentacje i projekty w
ramach II edycji Ogólnopolskiego

Programu dla Młodzieży „Mam Haka
na Raka”. Zadaniem osób, które
zgłoszą chęć udziału jest stworzenie

kampanii uświadamiającej zagrożenie chorobą.. – Mamy nadzieję, że
w ten sposób uda się nam uratować
komuś życie. Wielu z nich wygrałoby
z chorobą, gdyby wcześniej zgłosili się
do lekarza – mówi Dorota Kwiatkowska, uczennica I klasy liceum.
W program „Mama Haka na
Raka” zaangażowały się aktywnie
pierwszoklasistki i jedna uczennica
z drugiej klasy. Będą edukować
uczniów starszych klas okolicznych
podstawówek, m. in. w Kowarach
i Kostrzycy. Planują spotkanie z
rodzicami. – Dziewczyny mogą się
starać także o zdobycie nagród, ale
warunkiem jest przejście do drugiej
edycji. Najważniejsze jednak jest to,
że poprzez tego typu akcje można
uratować ludzkie życie – mówi Barbara Stefani-Makuch, nauczycielka
biologii, opiekunka jednej z grup i
inicjatorka przedsięwzięcia w liceum
w Kowarach.

Razem bezpieczniej

Komendant miejski policji w
Jeleniej Górze insp. Zbigniew
Ciosmak, rozmawiał w miniony
czwartek z gośćmi zza południowej granicy: szefami czeskiej policji z Jablonca, Liberca i Semily.
Czesi zaprosili do obejrzenia nowoczesnego systemu monitoringu zabezpieczającego stadiony
przed ekscesami chuliganów.
Omawiano sposoby realizacji
wspólnych patroli policjantów
ruchu drogowego, prewencji i
pionu kryminalnego oraz podejmowane działania dot. zabezpieczenia porządku podczas rozgrywek piłkarskich odbywających
się po obu stronach granicy.
Rozmowy dotyczyły również
sposobu szybkiej wymiany informacji o osobach poszukiwanych,
notowanych i niebezpiecznych,
które mogą podejmować działania przestępcze na terenie Polski
bądź Czech.

(tejo)

Upadli z winy kryzysu
Kryzys dotknął Mysłakowicką fabrykę PASS – POL, produkującą gumowe części do aut. Pracownicy stopniowo
byli zwalniani od października ubiegłego roku, ale w
lutym wszyscy dostali wypowiedzenia. Ostatnie prace
w przedsiębiorstwie wykonują osoby, które były zatrudnione na czas nieokreślony, bo ich umowy zgodnie
z przepisami wygasną pod koniec kwietnia.
W fabryce przed zwolnieniami pracowało około osiemdziesięciu osób
z Mysłakowic, Łomnicy, Kostrzycy i
Kowar. Na początku tego roku było
ich nie więcej niż 50 osób. Pierwszego
lutego zakład ogłosił upadłość, w
związku z czym wszyscy stracili pracę. Osobom, które były zatrudnione
na czas określony wypowiedzenia
skończyły się 7 marca. Większość
z nich nie znalazła jeszcze pracy.
– Trudno jest teraz znaleźć zatrudnienie. Nawet na budowy nie bardzo
chcą przyjmować. Pracy się nie boję,
podejmę każdą, być może wyjadę za

granicę, chociaż tam też nie jest łatwo
– mówi Łukasz z Mysłakowic.
Ewa Cyrek, prezes firmy Pass – Pol
w Mysłakowicach o całej sprawie nie
chce rozmawiać. Z nieoficjalnych
źródeł wiadomo jednak, że decyzja
o ogłoszeniu upadłości związana jest
z ratowaniem większej fabryki w
Sanoku, której likwidacja związana
byłaby ze zwolnieniami jeszcze większej ilości osób. Tak skutek kryzysu
światowego przemysłu motoryzacyjnego wpłynął na zatrudnionych
w Mysłakowicach.

Ania

Ania

Jelenie wieńce na medal
Na parkingu nadleśnictwa w Szklarskiej Porębie w minioną sobotę co kilkadziesiąt minut pojawiały się kolejne
samochody, z których myśliwi z różnych kół wyjmowali
wypreparowane poroże największego dzikiego zwierzęcia w naszych lasach.

– Bronisław Baran ze swoim trofeum.

Myś l iw i na z y wają poroże
„wieńcem”. – To ocena trofeów
myśliwskich z całego ubiegłego
roku – wyjaśnia przewodniczący
komisji oceny trofeów zarządu
okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Jeleniej Górze,
Stanisław Gmyrek. – Oceniamy praw idłowość odstrza ł u
poszczególnych sztuk samców.
Samice i młode ocenia się od
razu, po polowaniu. Wieńce,
które pochodzą od prawidłowo
odstrzelonych sztuk, dostają
punkty zielone. Te, które zostały
pozyskane nieprawidłowo lub
nagannie oceniane są czerwonymi punktami. Jeśli myśliwy
dostanie złą ocenę, możemy na
przykład wstrzymać na rok prawo do dokonywania odstrzału.
Naszej ocenie podlegają trofea
z całego powiatu jeleniogórskiego.
Myśliwi eliminują sztuki słabsze, lub za gra żają ce i n ny m
osobnikom. Tak jak samiec odstrzelony w obwodzie Chromiec
przez Bronisława Barana z koła
łowieckiego Jeleń. – Odstrzeliłem dwa byki selekcyjne z tak
zwanymi widlicami, którymi w
czasie walki z innymi bykami
może je poważnie zranić a nawet
zabić. Dzisiaj oględziny potwierdzą, czy moje typowanie byka
było prawidłowe – mówi.
Jak podkreślają myśliwi, zanim się spotka sztukę, którą
należy odstrzelić, łowczy spędza
w lesie miesiące. Najczęściej ten

Myśliwi oceniają poroża
pobyt powiązany jest z dokarmianiem zwierzyny, głównie
zimą.
– Polowanie to k ilka pro cent czasu, jaki poświęcamy na
opiekę nad stadem w obwodzie
– wyjaśnia Marian Klasiński.
– Dzięki naszej systematycznej
pracy zwierzęta są coraz zdrowsze i jest ich dużo. Ale żeby ich
nadmiar nie zagrażał naturze
i im samym, część osobników
idzie na odstrzał.
– Ma my c ora z ła d n iejsze
sztuki. Z oceny stad wiemy, że
przybyło nam saren, dużo więcej
jest dzików, natomiast jeleni

mamy na naszym terenie zbyt
dużo, a potrafią czynić spore
szkody w lesie. Głównie poprzez
objadanie kory z drzew. Takie
drzewo pozbawione kory u podstawy szybko umiera. Przybyło
też dzików, ale tak jest w całej
Europie – wyjaśnia S. Gmyrek.
– Widziałem kilka wieńców,
które mają szansę uzyskać wy-

cenę pun k tową do meda lu,
jaki prz yznawany jest przez
Międzynarodową Organizację
Łowiecką. Mamy coraz więcej
ładnych poroży. To jest efekt
odbudowy populacji po klęsce
lasów, jaka dotknęła Karkonosze
w latach 70 i 80.

Marek Komorowski

Bez wykroczeń
Komisja obejrzała prawie sześćdziesiąt wieńców. Było kilka nie do końca spełniających wymagania selekcyjne, ale nie było żadnego poważnego wykroczenia. Za takie
uważa się, na przykład, złą preparację poroża. Musi być ono idealnie wyczyszczone,
odpowiednio wyeksponowane.

Kolizja i cud przy Lubańskiej
W miniony wtorek około godziny 8.30 zderzyły się samochody marki Renault i Honda. Zdarzenie wyglądało
bardzo groźnie, ale kierowcom i pasażerce udało się
wyjść z niego cało. Jedna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami głowy.
Oba pojazdy jechały w stronę
Cieplic. Kierowca hondy rozpoczął
wyprzedzanie, czego nie zauważył
mężczyzna prowadzący renaulta.
Skręcał w lewo, w rolniczą drogę,
prowadzącą do drogi wojewódzkiej
i wtedy doszło do zderzenia, w wyniku którego Honda znalazła się na
poboczu i wbiła się pionowo w ziemię

przodem samochodu.
Do szpitala z obrażeniami głowy
trafił kierowca renault. Jego życiu i
zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromnego szoku doznała
pasażerka hondy – To istny cud, że
nikomu nic się nie stało – mówiła.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Ania

• 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
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Spodek się sypie
Do zdarzenia doszło w miniony
czwartek. W budynku, w którym
mieści się stacja meteorologiczna, zaczęły raptem pękać ściany i podłoga,
a drzwi nie można było ani zamknąć,
ani otworzyć. Z relacji świadków
wynika, że sytuacja przypominała
akcję filmu katastroficznego.
Wszystkich pracowników ewakuowano. Co było przyczyną środowego
wstrząsu i pęknięć „górnego” talerza,

w którym mieści się stacja meteorologiczna?
Z początku przypuszczano, że do
katastrofy doszło w wyniku tąpnięcia. Tę wersję specjaliści dementują.
– Uszkodzenia powstałe w budynku
to raczej efekt trudnych warunków
atmosferycznych i bardzo silnego
wiatru – powiedział Polskiej Agencji
Prasowej kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego

Kółko w akcji łatania

Pracownicy Kółka Rolniczego
z Siedlęcina, znani jeleniogórzanom z naprawiania ulic po
każdej zimie, pojawili się w mieście w miniony piątek. Znanymi
od lat metodami, czyli taczką i
łopatą rozgarniali masę asfaltową na wypełnionych wodą i

pozimowym brudem ubytkach w
jezdni na ulicy Poznańskiej, obok
„Biedronki”. Ciekawe, jaki wpływ
na trwałość wlewanej masy
ma woda i brud, które zostaną
zamknięte pod spodem?

(Mar)

Miniatury z charakterem

Urzędu Wojewódzkiego Robert Korzeniowski.
Innego zdania był Kazimierz Piotrowski, który był jednym z budowniczych schroniska. – Problem tkwi
w gruncie, a nie w samej konstrukcji.
Nie wydaje mi się, żeby budynek nagle, po czterdziestu latach, zaczął się
rozpadać. Bardziej prawdopodobną
przyczyną są jakieś obsunięcia gruntu – powiedział nam.
Pracownicy nadzoru budowlanego starostwa w Jeleniej Górze i
Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
próbowali w piątek dostać się do
budynku. Jednak uniemożliwiły im

Piętno smrodu

Jeden ze starszych zabytków techniki, średniowieczny kanał Młynówka, zamiast
być atrakcją i ozdobą sąsiedztwa śródmieścia, cuchnie i
odpycha.
Temat wraca jak bumerang, zwłaszcza po roztopach i w trakcie upałów. O
tym, jak bardzo mieszkańcom przeszkadza smród i
wygląd zaniedbanego cieku,
informują nas zdenerwowani Czytelnicy. Taki sygnał
dostaliśmy ostatnio od kolejnego jeleniogórzanina.
– Przy niskim stanie wody
smród jest straszny – tylko
to zdanie napisał nam nadawca e-maila. Jego remont
i ucywilizowanie okolic zapowiadane są już od kilku
lat. Wiążą się jednak z tak
og rom ny m i kosz t a m i, że
jest to poza zasięgiem każdej
ekipy samorządowej. O rewitalizacje tego miejsca starają
się też aktualnie rządzący
samorządowcy. Jednak, poza
zapowiedziami i deklaracją
dobrej woli, niewiele z tego
wynika.

Pijani rodzice z nocnej wracali wycieczki

Krzysztof Kmieć chętnie rozdawał
autografy
Anna Dymna, Artur Barciś, Janusz Gajos: to nazwiska
znanych osób rozpoznawalnych na kilkuset ekslibrisach, które można oglądać na wystawie znanego w
Polsce i za granicą twórcy tej formy graficznej Krzysztofa Kmiecia zorganizowanej przez Muzeum Miejskie
Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie.
Wernisaż odbył się w miniony
piątek. Twórca ekslibrisów to
nasz krajan, bowiem urodził się
w 1950 roku w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Studia medyczne
kończył na krakowskiej Akademii Medycznej, gdzie później
się doktoryzował w dziedzinie
farmacji.
Dziś nie ma znanej osoby, dla
której doktor artysta nie wykonałby ekslibrisu. Miedzy innymi
takowym została obdarowana
Julita Izabela Zaprucka, dyrektor
muzeum w Jagniątkowie. – Nie
tworzę pustych ekslibrysów i
później dostosowuję do nich

osobę, ale tworzę ekslibrys dla
konkretnej osoby, wtedy oddaje
on jej osobowość i pokazuje w
jakiś sposób jej charakter – mówi
autor dzieł.
Nie obyło się bez krótkiej prelekcji na temat leczniczych właściwości ziół. Krzysztof Kmieć
rozdawał wydawnictwa zielarskie i dawał do spróbowania
leczniczych nalewek ziołowych,
oczywiście tym, którzy w tym
dniu nie prowadzili pojazdów.
Chętnie rozmawiał na tematy
zielarskie i artystyczne, rozdawał autografy.

(rylit)

Z rocznym dzieckiem w
wózku szli ulicą do domu z
imprezy rodzice, których zatrzymała policja. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na
sobotę. Dyżurny policji został
poinformowany, że pod opieką pijanych osób dorosłych
znajduje się małe dziecko.
Funkcjonariusze udali się
pod wskazany adres, gdzie
na klatce schodowej bloku
za st a l i 23 -letn ią kobietę,
próbującą wciągnąć po schodach wózek z niemowlęciem.
Po kilku minutach przyszedł
24-letni ojciec dziecka. Na
widok policjantów mężczyzna próbował uciekać. Szybko został zatrzymany.
Rodziców dziecka poddano
badaniu na stan trzeźwości.
Przeprowa d zone ba da n ie
wykazało u matki ponad 1,5
promila, a u ojca – 2 promile alkoholu w organizmie.
Oboje trafili do policyjnego a resz t u. Niemowlę po
przeprowadzonym badaniu
lekarskim trafiło do domu
małego dziecka.

(tejo)

to fatalne warunki atmosferyczne,
głównie silny wiatr, który miejscami
wiał z prędkością 140 km na godzinę. – Wiało tak, że – choć miałem
kijki trekkingowe – myślałem, iż
zdmuchnie mnie jak okruch – mówi
Marcin Oliva Soto, fotoreporter, który
udał się w sobotę na Śnieżkę i musiał
wrócić ze szlaku.
– Na razie opieramy się na wiedzy
pracowników. Jeżeli tylko pogoda
na to pozwoli udamy się w Karkonosze ponownie – powiedział Jacek
Gierczak, kierownik działu służby
pomiarowo–obserwacyjnej w IMGW
we Wrocławiu.
I udało się to dzień później, w

sobotę. Ładna pogoda umożliwiła
dokonanie inspekcji trzeciego, najwyższego „talerza”. Komisja stwierdziła poważne pęknięcia podłogi i
ścian, uniemożliwiające korzystanie
z obiektu. Zostanie on wyłączony z
eksploatacji, a urządzenia pomiaro-
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we trafią do środkowego „talerza”.
Zamknięte też zostanie czasowo
schronisko z restauracją w dolnym
obiekcie do czasu, gdy roztopi się
gruba warstwa lodu zalegająca na
dolnym obiekcie.

Ania/Mar

Rogata sanna w słowackim stylu
Fot. Tomasz Raczyński

Pracownicy stacji meteo na Śnieżce musieli opuścić
obiekt, po tym jak konstrukcja schroniska symbolu, w
którym mieści się obserwatorium, została naruszona.
Wejście na Śnieżkę zostało zamknięte ze względów
bezpieczeństwa.

WIADOMOŒCI

Impreza była bardzo udana: wbrew obawom nie stopniał śnieg
Rekordowa liczba uczestników stanęła w sobotę na starcie
ósmego międzynarodowego zjazdu saniami rogatymi. Z
rozdroża pod Sulicą na ponad czteterokilometrową trasę
zjazdu do centrum SPA Jelenia Struga ruszyło 91 załóg
z całej Polski i zza granicy. Udział Słowaków, w strojach
ludowych i z butelkami pełnymi śliwowicy, znacznie podniósł atrakcyjność zawodów.
– O naszej imprezie dowiedzieli się ze strony internetowej
Malej Upy, która jest miastem
partnerskim słowackiego Brezna – wyjaśnia burmistrz Kowar, Mirosław Górecki – Zgłosili
się i przyjechali dwoma busami
razem z Czechami z Upy. Razem
aż dziesięć załóg.
Przyjechali i okazali się rewelacją zjazdu. Przywieźli ze sobą
sanie innego typu niż te używane przez Czechów i Polaków,
które w mokr ym i grząskim
śniegu radziły sobie zdecydowanie lepiej od naszych, między
innymi dzięki szerokim płozom
i właściwemu smarowaniu. Tam
gdzie polskie i czeskie załogi
musiały pchać sanie słowackie
ekipy jechały na saniach.
Ale generalnie, trasa z rozdroża pod Sulicą do Jeleniej
Strugi, gdy leży na niej mokry i
grząski śnieg jest bardziej trasą
biegową niż zjazdową. Jednak

nikomu nie psuło to radości z
zabawy. Zresztą, gdyby została
przygotowana tak jak w Alpach,
gdzie sanie rogate ścigają się na
torach lodowych, byłaby bardzo
niebezpieczna dla nie wprawionych załóg.
Załogi oprócz jak najszybszego pokonania trasy musiały najpierw trafić śnieżką w dzwonek,
potem na trasie w ykazać się
sprawnością w wiązaniu belek,
a na końcu jak najszybciej przepiłować drewniany pień.
Niewątpliwie ciesz y coraz
liczniejszy udział załóg z Kowar.
Wystartowało ich aż trzydzieści
w tym liczna ekipa „kowarskie
wełniaki” jednolicie przebrana
w białe stroje ozdobione kolorowymi wełnianymi nićmi.
Załoga przebrana za arabskich
terrorystów już po raz trzeci
brała udział w zjeździe – To
świetna zabawa, szkoda tylko,
że nie odbywa się wcześniej, gdy

Wygrała załoga w składzie Pawel Kucera i Vladimir Dekert, drugie miejsce zajęli: Milan
Kamenski i Tomasz Kulis natomiast Peter Trajter i Vladimir Petrik zdobyli trzecią
pozycję. W kategorii pań najlepsze okazały się: Agnieszka Orlik i Łucja Kulik, przebrana
za dziewczynki. W kategorii samorządowców zwyciężyła ekipa Szklarskiej Poręby w
składzie: Jerzy i Jadwiga Horyczyńscy.
Nagrody ufundował marszałek dolnośląski Marek Łapiński, który jednocześnie
objął patronat nad imprezą. W jego imieniu wręczała je radna wojewódzka Elżbieta
Zakrzewska.

śnieg nie jest tak mokry i lepiący
– mówili zawodnicy.
– Pier wsz y raz wziąłem
udział w tych zawodach, trzeba było pokazać, że jeszcze są u
nas jacyś wojskowi. Cieszę się,
bo zawody są przednie – mówi
podpułkownik Krzysztof Kowa l sk i, komend a nt jelen io górskiego WKU. – W tym roku
zjazd był naprawdę przyjemny,
bo można było sobie kilka razy
na saniach zjechać, a przede
wszystkim nie trzeba było w
ogóle ich nosić, co dla mnie było
już wielką sprawą. W zawodach
wystartowałem z żoną po raz
pierwszy, wcześniej braliśmy
udział z zjazdach treningowotowarzyskich, ale to jest mniej
stresujące – powiedział szef
jeleniogórskich strażaków Jerzy
Sładczyk.

Marek Komorowski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

ś w i a d ków h i st or i i , m ię d z y
innymi tych ludzi, którzy na ziemiach odzyskanych mieszkają
od dawna. – Wszystko dzięki
ankiecie, z którą gimnazjaliści udali się do mieszkańców
poszczególnych miejscowości
– usłyszeliśmy. Robert Primke
podkreślił, że bezcenna dla niego była wiedza działających nie
do końca legalnie poszukiwaczy
skarbów.
Autorzy przedstawili przebieg niepewnych miesięcy 1945
roku, kiedy już było wiadomo,
że Hitler wojnę przegrał, ale

Fatalny splot dziejów spowodował, że cywilna ludność
niemiecka doznała wielkich prześladowań wtedy,
kiedy nie było już możliwości zemścić się na nazistach,
bo uciekli.

rdzenni mieszkańcy naszych
ziem zupełnie nie widzieli, co
się z nimi stanie. Żołnierze w
popłochu uciekali przez Czechy
ku strefom zajętym przez Amerykanów (liczyli na życzliwsze
potraktowanie), a pozostała
tu ludność cy wilna trwała w
niepewności.
Dla n iek tór ych prz ybycie

na opisy wa ne ziem ie wojsk
A rm i i Czer wonej oznacza ło
największą gehennę ich życia.
Rosjanie wsparci też przez Azjatów, którzy służyli w szeregach
armii, traktowali tu wszystko
i wszystkich jak zdobycze wo-

jenne. Niemki były gwałcone,
domy plądrowane i palone. – W
wielu dziełach, nawet sygnowanych przez znanych historyków
– pisze się, że zniszczenia wojenne w tym regionie powstały
wskutek krwaw ych walk. To
nieprawda – sprostował Robert
Primke. – W wielu prz ypadkach sowieci przychodzili do
opuszczonych już przez wojsko
miast, lub zastawali tam resztki
oddziałów. Pustoszyli domy z
mściwości i nienawiści, a nie
podczas walk – dodał. Jedynie Jelenia Góra miała więcej
szczęścia. Może dlatego, że nie
było tu żadnego oporu przeciwko obcym wojskom?
Jak uzupełnił Andrzej Jawor,
przewodnik i znawca regio nu, bardzo często miasta były
niszczone już po zakończeniu
d zia ła ń zbrojnych. Wią za ło
się to ze specjalną komisją ,
która w zależności od stopnia
zniszczeń, decydowała o przyznaniu odznaczeń żołnierzom
biorącym udział w oblężeniach.
Im w większej ruinie zastawali
miasta, tym hojniej sypali medalami. Dlatego zdoby wcom
zależało na zrównaniu tego, co
niemieckie, z ziemią.

Fot. Konrad Przezdzięk

archiwum. – Kiedy rozpocząłem tu pracę w 1952 roku, nie
było na ten temat żadnych źródeł, choć przecież Jelenia Góra
przetrwała wojnę bez szwanku
– dodał.
Autorzy podkreślili, że sami
borykali się z brakiem źródeł.
Swoją pra cę opa rl i w dużej
m ie r z e n a w s p om n ien i a c h

Tercet działa
„Wojna w dolinie Bobru. Bolesławiec – Lwówek Śląski – Jelenia Góra 1945” to kolejna pozycja „tercetu” z Lwówka, który dzięki swojej historycznej pasji połączonej z wykonywanym zawodem (pan Robert jest historykiem i dyrektorem lwóweckiego gimnazjum, pan Maciej uczy historii, a pan Wojciech pracuje w archiwum), pokrywa białe plamy w
dziejach naszego regionu. – W przygotowaniu mamy następne pozycje – zapowiedzieli autorzy.

Stanisław Jawor aktywnie
uczestniczył w dyskusji

Czar tajemniczej wyspy
Fot. Konrad Przezdzięk

Romans prostej dziewczyny
z bogaczem to osnowa powieści „Marina” autorstwa
Moniki Maciejczyk, która
w swojej twórczości z premedytacją wykorzystuje
motyw kiczu i inspiruje
się Adriatykiem i pewną
wyspą.
Monika Maciejczyk spotkała
się sali Książnicy Karkonoskiej
z członkami i sympatykami Jeleniogórskiego Klubu Literackiego.
– Moja twórczość jest trudna i
smutna – przyznała na wstępie Monika Maciejczyk, z wykształcenia
archeolog, która mieszka i tworzy
w Polanicy Zdroju. Jest laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji
Oficyny Wydawniczej Mak w Szczecienie – zdobyła główną nagrodę za
wiersz pt. „Pavulon”.

W BWA o lokalnych
mediach

Po dc za s sp ot k a n i a sp oro
mówiono także o atmosferze
Jeleniej Góry w pierwszych pięciu miesiącach 1945 roku. – Od
jesieni roku poprzedniego nie
było już prasy, bo jej wydawania zakazano. Ale Hirschberg
był uważany za oazę spokoju.
To tu emigrowały ważniejsze
urzędy. Tu napływali uchodźcy
lokowani w dużych pomieszczeniach, międz y innymi w
kinach – wspomniał Ivo Łaborewicz. Uzupełniono także, że
w Karpaczu mieściło się nazistowskie ministerstwo spraw
zagranicznych, które musiał się
ewakuować z bombardowanego
Berlina.

A le i tu duch walki wśród
gorl iw ych h it lerowc ów n ie
gasł. Robert Primke dotarł do
listu Dietera Kosmala, członka
najmłodszych oddziałów Hitlerjugend, który opisywał swoje
zaangażowanie w sprawę i gotowość do poniesienia najwyższej
ofiary za Fuehrera. Na szczęście
jego i jemu podobnych bojowników wywieziono do Saksonii.
Sam Dieter trafił do Drezna,
prosto na naloty dywanowe. On
miał szczęście, bo przeżył, ale
jego matka i dwoje rodzeństwa
zaginęło bez wieści.

Konrad Przezdzięk

Mordowali Niemców
Spotkanie stało się też okazją do debaty o losie wypędzanych stąd Niemców. – Sami
sobie taką sytuację zgotowali, ale należy im się odrobina współczucia – mówił
Robert Primke nawiązując do makabrycznych scen, jakie rozgrywały się w tamtych
miesiącach 1945 roku. Podkreślono, że szczególnie drastycznie ludność niemiecką
traktowali Czesi. – Wiązało się to z poleceniem ówczesnych służb bezpieczeństwa.
Najbardziej dostało się wtedy Bogu duch winnym Niemcom Sudeckim, którzy po
czeskiej stronie granicy żyli niemal w symbiozie od stuleci. Fatalny splot dziejów
spowodował, że cywilna ludność doznała wielkich prześladowań wtedy, kiedy nie
było już się na kim zemścić. Największy mord na Niemcach dokonał się w 1945
roku w Usti nad Łabą: zginęło wówczas kilka tysięcy uchodźców i mieszkańców o
niemieckim pochodzeniu.

Bardzo zdolną młodzież mamy

Wojciech Jankowski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Sławomir
Sadowski z „Nowin Jeleniogórskich” oraz Konrad Przezdzięk z
„Jelonki.com” wezmą udział w
czwartkowej dyskusji w ramach
„Obserwatorium Karkonoskiego”.
Debatę poświęconą misji mediów
lokalnych będzie moderował i
poprzedzi wstępem Andrzej Więckowski. Początek 19 marca o
godzinie 18. w Galerii BWA przy
ul. Długiej 1.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wydane własnym sumptem
dziełko promowano w A nt ykwariacie pod Arkadami dzięki
gościnie Beaty Czystołowskiej,
która użyczyła miejsca na ciekawą prezentację książki i dyskusję. Uczestniczyli w niej autorzy
książki oraz liczni zebrani, a
spotkanie poprowadził Ivo Łaborewicz, kierownik oddziału
A rch iw um Pa ń st wowego w
Jeleniej Górze.
– Pozycja ta wypełnia lukę
w literaturze na temat końca
wojny – mówił Czesław Margas,
wieloletni szef jeleniogórskiego

Fot. Konrad Przezdzięk

Rozpowszechniane twierdzenie, że Lwówek i Bolesławiec
zostały zniszczone podczas intensywnych działań wojennych to kłamstwo. Miasta do ruiny doprowadziły wojska
Armii Czerwonej. Z tymi i innymi mitami związanymi
z końcem II Wojny Światowej rozprawili się Wojciech i
Maciej Szczerepowie oraz Robert Primke w swojej najnowszej książce „Wojna w dolinie Bobru”.

Marsz z kijkami

Autorka nie chciała jednak dołować publiczności i postanowiła
nadać spotkaniu tytuł „Zapach
lawendy”. Opowiedziała o swojej fascynacji pewną chorwacką wyspą,
na którą – kiedy była małą dziewczynką – zabrał ją ojciec. – Wyspa
zrobiła na mnie takie wrażenie, że

wróciłam tam jako osoba dojrzała i
co roku jeżdżę na wakacje – dodała.
I tam toczy się akcja jej najnowszej
powieści, której fragmenty zebrani
mogli usłyszeć w interpretacji
samej pisarki.

(tejo)

Miłośnicy nietypowych sportów
mogą skorzystać z oferty Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej
i wybrać się 17 marca, wtorek, o
godzinie 13.30 na wykład dotyczący „Nauki i doskonalenia techniki
nordic walking z elementami gymstick”, który poprowadzi Paulina
Ruta-Kaczmarska.

Prawdziwie profesjonalne
wykonania znanych przebojów
w interpretacji bardzo młodych
wykonawców zabrzmiały podczas eliminacji regionalnych
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej,
które odbyły się w piątek sali
przy ulicy Bankowej. Ze sceny
JCK zabrzmiały hity, między

innymi, Jacka Kaczmarskiego,
Ewy Demarczyk, Grzegorza Turnaua, Edwarda Stachury, Edyty
Geppert oraz Jacquesa Brela i
Charlesa Aznavoura. Wszystko w
brawurowych i stojących na wysokim poziomie wykonaniach
młodzieży z jeleniogórskich
szkół ponadgimnazjalnych.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Królowa polskiej piosenki w JCK Dzieje się na scenie

Jedna z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek wystąpi 29 marca, w niedzielę o godzinie 17 w sali widowiskowej
przy ulicy Bankowej. Fani wokalistki powinni się pospieszyć z kupnem biletów, bo może ich szybko zabraknąć.
Elen i urodzi ła się w 1956
roku w Bielawie koło Wrocławia
w rodzinie greckich uchodźców. Muzyka towarzyszy jej od
najmłodsz ych lat, ponieważ
piosenkarka wychowała się w
rodzinie o silnych tradycjach
artystycznych. Zadebiutowała

jako młoda dziewczyna z zespołem Niezapominajki. Zaraz po
maturze, w 1975 roku, występowała w zespole Prometheus
dzia łając ym prz y Ba ł t yck iej
Agencji Artystycznej BART w
Sopocie, a jeszcze w szkole średniej występowała jako solistka

Kino Lot

W czwartek, 19 marca o
godzinie 18.00 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie
się kolejne spotkanie z cyklu
Obserwatorium Karkonoskie
Spotkanie X X. Tym razem
zebrani goście będą uczestniczyć w dyskusji „Lokalne media w Jeleniej Górze (prasa)”.
W dyskusji weźmie udział
nasz redaktor naczelny.

Dotyk historii

Na w yst awę ex l ibrisów
znanych pisarzy, poetów i
f i lozofów autorst wa doktora K rz ysztofa K miecica
zapra sza „Dom G erh a r t a
Hauptmana”. Uroczyste otwarcie odbyło się w miniony
piątek.

Okiem fotografa

Wystawa zdjęć reportażow ych Daniela A ntosi ka
pod t y tułem „Kilka chwil
codzienności” to propozycja
Biura Wystaw Artystycznych
w Jeleniej Górze na najbliższy czas. Możemy ją bowiem
pod ziw ia ć do 4 k w iet n ia
tego roku.

trz y ra z y w ygra ła plebisc y t
„Lata z Radiem” uzyskując tytuł
„Królowej Polskiej Piosenki”, a
w 1986 roku uhonorowano ją
prestiżową nagrodą „Victoria”.
Eleni ma za sobą w ystępy w
kraju i zagranicą m. in. Paryżu,
Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Australii i Kanadzie.

Złote płyty

Słuchają jej nadal

Później ukazały się takie płyty
jak: „Moja miłość’,
„Bu z u k i d i sc o”,
„Ty jak niebo, ja
- jak obłok”, „Lovers”, „Grecja raz
jeszcze”, „Morze
s n u ”, „ M u z y k a
Twoje imię ma”,
„Miłość jak wino”,
„Wakacyjny flirt”
, „ Moj e C re do”,
„Nic miłości nie pokona” oraz
„Kolędy Polskie”. Większość z
nich zdobyła status Złotej Płyty.
Najsłynniejsze utwory Eleni to
zdecydowanie „Do widzenia
mój kocha ny ”, „Baw my się,
śmiejmy się”, „Chcę kochać”,
„Za wszystkie noce”, „Na miłość
nie ma rady”, „Ballado, hej” i
„Miłość jak wino”, które zaraz
po ich w ylansowaniu trafił y
na pierwsze miejsca krajowych
list przebojów. Piosen karka

Grand

Kochaj i Tańcz” w reżyserii Bruce Parramora,
czyli roztańczoną historię o miłości i przyjaźni.
Głównymi bohaterami są: młoda dziennikarka
Hania w rolę 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. Film obejrzymy
do najbliższego czwartku o godzinie 15:30,
18:00 i 20:30.

Prawda o mediach
lokalnych

grupy „Ballada”.
Występowała
na scenie oraz
w telewizji i radiu. To wła śn ie
z Prometheusem
w 1977 roku nag r a ł a pi e r w s z ą
płytę.

„Karolina i Tajemnice Drzwi”, animowany
film dla dzieci, wyreżyserowany przez Henry
Selick. To zupełnie nowa propozycja dla dzieci.
Mroczna i ponura opowieść dla dzieci, a nie ja
kto zwykle bywa kolorowa i wręcz słoneczna.
Jest to jednocześnie ekranizacja powiesć fantastycznej Neila Gaimana wydanej w 2002 roku,
która zdobyła liczne nagrody i została nazwana
nową Alicją po drugiej stronie lustra.Tę historię
poznamy przychodząc do kina do czwartku o
godzinie 16.00 i 18.00.

Kierownikiem zespołu Eleni
jest Kostasa Dzokasa, a współpracuje z firmą fonograficzną
HELLENIC. Ostatnio w ydana
płyta nosi tytuł „Coś z Odysa”.
Obecnie mieszka w Poznaniu,
a jej fa n i n a p o ś w ię c ony m
artystce blogu piszą - Choć nie
robi z siebie wielkiej gwiazdy i
nie wykorzystuje swojej popularności, wywołując skandale
jak niektóre gwiazdy, to mimo
to Eleni jest osobą publiczną.
Jak sama mówi, popularność
jej nie psuje. Wykorzystuje ją do
spełniania dobrych uczynków,
tzn. brania udziału w akcjach
cha r y t at y wnych i n iesien ia
pomocy tym, którzy tego potrzebują. Choć okres świetności
Eleni przypadał na lata 80 i 90,
to ludzie nadal chętnie słuchają
jej płyt.

Ania

Marysieńka
„Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. Jak sam tytuł
mówi film opowiada o życiu i pracy księdza
Jerzego Popiełuszki. Przy czym poruszane
wątki dotyczą zarówno dzieciństwa głównego bohatera, młodości, jak i okresu po
jego śmierci. Seans wyświetlany będzie do
19 marca, czwartek o godzinie 16.00.
„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”
w reżyserii Davida Finchera. Niezwykła
opowieść o człowieku, który zamiast starzeć
się, młodnieje. Film to adaptacja noweli F.
Scotta Fitzgeralda Seans od cczwartku o
godzinie 19.00.

Teatr im. Kamila Cypriana
Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na sztukę Elektra w reżyserii
Natalii Korczakowskiej. Spektakl
inspirowany myślą Michela Focault opowiada o władzy, karze
śmierci, bezsenności i strachu.
Możemy go obejrzeć w najbliższą
sobotę i niedzielę o godzinie
19.00. Natomiast Zdrojowy Teatr
Animacji zaprasza na widowisko
„Senior marzy” w wykonaniu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
które zobaczymy o godzinie
18.00.
Kolejna propozycja Teatru im.
Kamila Cypriana Norwida to:
„Podróż poślubna” Władimira Sorokina w reżyserii Iwa
Vedrala. Fascynująca opowieść
o miłości o Maszy, żydowskiej
uciekinierce z Moskwy, córce śledczej NKWD i Gunterze,
potomku oficera SS, którzy
spotykają się w paryskiej galerii sztuki. To także nietypowa
historia o próbie rozliczenia się
z przeszłością własnej rodziny
i kraju. Możemy ją obejrzeć 18
i 19 marca, środa, czwartek o
godzinie 19.00.
Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na spektakle:
„Porwanie kaczątek”, spektakl przeznaczony specjalnie
dla najmłodszych widzów. Głównym bohaterem jest jamnik
Jacek, który odkrywa sprawców
przestępstwa. Akcja dzieje się
na jednym z miejskich osiedli.
Dobrze opracowana scenografia
i muzyka sprawia, że spektakl
jest bardzo popularny wśród najmłodszych jeleniogórzan. Mogą
go obejrzeć 17 marca, wtorek o
godzinie 10.00.
„Dekameron” wyreżyserowany przez Petra Nosalaka.
Jedno z największych arcydzieł
literatury światowej wszechczasów w konwencji teatru lalki, w
inscenizacji i adaptacji wybitnego twórcy. Sztuka na podstawie
dramatu Giovanniego Boccacia

Nowości ze świata muzyki
Szukali indywidualnej drogi, również wokalnej i znaleźli a najlepszym
przykładem tej rzeszowskiej grupy
jest ich debiutancka płyta zatytułowana tak jak nazwa zespołu po prostu
Pectus. Muzycy / Tomasz Szcepaniak
(śpiew), Bartosz Skiba (bas),Adrian
Adamski(instr.kl.), Grzegorz Samek
(gitara), Rafał Inglot (perkusja) ,
Damian Kurasz (gitara)/ wywodzą się
ze środowiska studenckiego. Wszyscy
studiowali w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Talent noszą
w genach i bardzo szybko odkryli, że

muzyka jest ich przeznaczeniem. Nazwę wymyśliły koleżanki z akademika.
Zupełnie przypadkowo, jedna z nich
wertując słownik rzuciła: „Pectus” – i
tak już zostało. Od powstania zespołu
minęły 3 lata, po drodze grupa zdobyła
Grand Prix na Carpathia Festiwal 2006
a także wzięła udział w Debiutach
Opolskich w 2007 roku. Grupa Pectus
tworzy wyłącznie własne kompozycje
oparte na muzyce rockowej z ładna
linia melodyczną. W sierpniu 2008
roku ich piosenka „To, co chciałbym ci
dać” głosami jury zwyciężyła w polskim

półfinale 45.Międzynarodowego Sopot
Festival’08. Na You Tube teledysk z ich
festiwalowej piosenki w ciągu kilku
dni obejrzało ponad 200 tysięcy osób.
Zanim ukazała się pełna płyta zespołu
muzycy wydali znacznie wcześniej
mini album, na którym znalazło się
5 autorskich kompozycji. W nagraniu
materiału pomagali m.in. Zbigniew
Jakubek ( ex: Walk Away) oraz Wojciech Horny (O.N.A. Chylińska) a
całość wyprodukował Jarosław „Jasiu”
Widawa. Najnowsza produkcja to już
dzieło producenta Tomka Bonarowskiego (O.N.A. Myslovitz, Illusion),
który zadbał, aby materiał brzmiał
klarownie. Na płycie „Pectus” znalazło

DELAIN – „April Rain”
wydawnictwo:
RoadRunner Records/ Metal

sie tych sukcesów Martijn Westerholt
opuścił zespół z powodu zachorowania
na mononukleozę zakaźną. Po dojściu
do zdrowia nie mogąc rozstawać się z
muzyką powołał do życia własny zespół
Delain w skład którego weszli: rudowłosa wokalistka Charlotte Wessels,
gitarzysta i wokalista Ronald Landa,
basista Rob van der Loo i perkusista
Sander Zoer. Ich pierwsza płyta „Ludicity” to album na którym można było
usłyszeć wiele sław. Oprócz wokalistki
bratniego zespołu – Sharon den Adel,
udzielała się także znana z Leaves Eyes
oraz Theatre of Tragedy, Liv Kristine.
Na basie zasilał niezwykle aktywny na

międzynarodowej scenie Marco Hietala
(Nightwish). „April Rain” (Kwietniowy deszcz) to drugi krążek formacji
Delain, który zawiera 11 kompozycji.
W przeciwieństwie do poprzedniego
albumu więcej na nim koncertowych
kawałków do których to kompozycji
autorstwa Martijna Westerholta teksty
napisała urocza wokalistka Charlotte
Wessels w tym dwa do spółki z gitarzystą Ronaldem Landą („Stay Forever”
i „Invidia”).
Pozostałe nagrania utrzymane w
klimacie gothic/metal to: „Control
The Storm”, „On The Other Side”,
„Virtue And Vice”, „Go Away”, „Start

PECTUS - „Pectus”
wydawnictwo: QL Music

Holenderski gotyk ma się świetnie
o czym świadczy popularność takich
grup jak Within Temptation czy Delain.
Ten drugi może jest mniej znany w
Polsce, ale muzycznie niczym nie różni
się od swego bratniego zespołu. Delain
to projekt muzyczny założony przez
byłego pianistę Within Temptation,
Martijna Westerholta. To właśnie on
wraz z bratem Robertem wspólnie
założyli przed laty ten pierwszy zespół,
który zdobył międzynarodowe uznanie
i ogromną popularność. Jednak w okre-

traktuje o miłości, przyjaźni
oraz umiłowaniu do życia w
duchu odrodzenia i humanizmu.
Dekameron Boccacia to zbiór
nowel. W których głównymi bohaterami są kobiety i mężczyźni
uciekający przed szalejącą we
Florencji zarazą. To niewątpliwie
arcydzieło włoskiego renesansu,
nazywane matką nowożytnej
powieści wpisane jest w kanon
lektur obowiązkowych. Sztukę
możemy obejrzeć 18 marca,
środa o godzinie 10.00.
„Ach ta Mysia” w reżyserii
i choreografii Czesława Sieńko. To fantastyczna opowieść
o przyjaźni, która uczy najmłodszych 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, którzy mieszkają
w jednym domu. Początkowo w
ich mieszkaniu panuje wroga i
niemiła atmosfera, bo zarówno
kot jak i pani domu starają się
dopaść mysz, ale ta okazuje się
sprytniejsza i inteligentniejsza,
a jej szczere uczucia doprowadzają do zaprzyjaźnienia się
wszystkich lokatorów. Sztuka
wystawiana będzie 22 marca,
niedziela o godzinie 16.00.
„Wielki Teatr Legend Karkonoszy” w reżyserii Bogdana
Nauki. Sztuka składa się z pięciu
opowieści: „O założeniu Jeleniej
Góry”, „O zamku Chojnik”, „O
uczelni katowskiej w Wojcieszowie”, „O tym jak Rzepiór
parobka Leona latać nauczył” i
„Cała prawda o Rzepiórze”. Jest
to doskonała propozycja dla
dorosłych oraz dzieci, którzy
nie znają jeszcze regionalnych
legend. Obejrzymy go 19 marca,
czwartek o godzinie 10.00 oraz
20 marca, piątek o godzinie
10.00.

Pomaluj jajko

Andrzej Patlewicz
się 11 kompozycji będących autorstwa
Tomasza Szczepanika – wokalisty i
zarazem autora tekstów.

Na specjalne warsztaty malowania pisanek zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych Muzeum
Karkonoskie. Odbędą się one
już dzisiaj oraz w najbliższy
piątek o godzinie 10.

Jazzmania

Kolejną propozycją JCK na
najbliższy czas jest koncert
Maciej Obara Trio, w ramach
cyklicznej imprezy Jazz do
Kwadratu. Na koncert możemy
się wybrać w najbliższy piątek
o godzinie 19.00 do Klubu
Kwadrat.

Wieś inspiruje
Swimming”, „Lost”, „I’ll Reach You”.
Album zamyka pełna uroku kompozycja “Nothing Left” nawiązująca w
pewien sposób do symphonic/metal.
Choć ostatnimi czasy odżegnuję się od
gotyckich klimatów to ta grupa swoją
muzyką spowodowała, iż poczułem się
o 10 lat młodziej a to już coś znaczy.

Prace Olgi Kawacińskiej pod
tytułem „Zielenie i błękity”
będziemy mogli podziwiać
w Galerii „Muflon” Miejskiego Domu Kultury w Jeleniej
Górze. Wernisaż w ystaw y
odbędzie się 25 marca o godzinie 18.00. Poza tym muzeum
zaprasza na koncert zespołów
Modliszka” i „Raba Didoo” ,
który odbędzie się 28 marca,
sobota, o godzinie 18.00 w
sali widowiskowej MDK „Muflon”, w ramach cyklicznych
wieczorów muzycznych tzw.
spotkania Caffe Zaułek.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Liczę na słuchaczy z poczuciem humoru”
Pod koniec minionego roku ukazał się długo oczekiwany
przez fanów nowy album zespołu Coma „Hipertrofia”.
Piotr Rogucki, lider grupy, opowiada o nowej płycie.
W 2008 roku zespół Coma
obchodził 10. urodziny. Czego można życzyć dostojnemu
jubilatowi?
Piotr Rogucki: Tak bardzo
poś w ięci l i śmy się t emu, co
podyktowała nam wyobraźnia,
czyli konstrukcji „Hipertrofii”,
że wszelkie jubileusze poszły w
niepamięć. A czego można nam
życzyć? Przede wszystkim konsekwencji i wyobraźni. Jeśli nie
zabraknie nam konsekwencji
w dążeniu do celu, który sobie
wyobraziliśmy, wszystko będzie
dobrze.
Na niedostatek wyobraźni
chyba nie możecie narzekać.
„Hi pe r t rof i a” t o aż dw i e
płyty!
Piotr Rogucki: Już poprzednim razem zastanawialiśmy się
nad wydawnictwem dwupłytowym, ale zabrakło nam sił, czasu i koncepcji. Okroiliśmy więc
„Zaprzepaszczone siły wielkiej
armii świętych znaków” do jednej płyty i byłem przekonany, że
taki pomysł, by borykać się z
albumem dwupłytowym, więcej
nam do głow y nie przyjdzie.
„Zaprzepaszczone…” został y
jednak docenione przez wielu
ludzi, szczególnie tych, na których nam zależało i zbudowani
tym sukcesem postanowiliśmy
zmierzyć się z now ym materiałem. Wyjechaliśmy w góry,
żeby poimprowizować, pobawić
się muzyką, przemyśleć, jak do
tego podejść – i w ciągu dwóch
tygodni powstało 90 procent
„Hipertrofii”. Na pierwszą płytę
potrzebowa l iśmy pięciu, na
kolejną trzech lat, a najnowszą
zrobiliśmy w dwa tygodnie!

W otwierającym płytę
utworze śpiewasz „Pro szę, by dobrze zrozumiano
mnie”. Czujesz się artystą
niezrozumianym?
Piotr Roguck i: Nie. A le są
ludzie nie do końca przeko nani, czy jestem prawdziw y,
albo tacy, dla których to, co
mów ię, jest n iez roz um ia łe.
Czasem spotykam się z totalnie
błędną interpretacją tego, co
napisałem. Zdążyłem się do tego
przyzwyczaić, że są odbiorcy,
którzy czują się obrażeni, kiedy
mówisz do nich metaforą, albo
nie daj Boże, wymyślisz jakiś
neologizm. Podejrzewają, że nie
traktuję ich poważnie.
Myślisz, że fanki odpuszczą Ci tezę, że w kraju pozostały już tylko brzydkie
dziewczyny?
Piotr Rogucki: Liczę na to,
że nasze fanki mają poczucie
humoru. „Emigracja” to utwór
polityczny, rodzaj prowokacji.
Mam nadzieję, że dziewczyny
nie będą się obrażały o opinię
podmiotu lirycznego…
No d o b r ze , n aw e t j e ś l i
dziewczyny Ci odpuszczą, to
za tekst „Chciałbym się stać
homoseksualny” dostaniesz
baty.
Piotr Rogucki: Jeszcze raz powtarzam, że liczę na słuchaczy
z poczuciem humoru, z dystansem do rzeczywistości. Zresztą
nawet forma tego utworu nie
jest zbyt poważna, to konwencja musicalu. Jeśli ktoś będzie
chciał znaleźć wytłumaczenie
tego tekstu, podobnie jak i pozostałych, znajdzie je w „Dziennikach Michała Dworzanina”.

Micha ł to postać, która jest
kluczem do zrozumienia „Hipertrofii”, to on jest nośnikiem
całego konceptu.
Którzy poeci są dla Ciebie
inspiracją?
Piotr Rog uck i: Pier wsza i
druga płyta to był mój zachwyt
nad poezją Miłosza i T.S. Eliota.
Fra g ment a r yc z n ie rów n ież
Bursa i Wojaczek oraz Stachura.
Chyba każdy za młodu zachwycał się Stachurą. Z „Hipertrofią” jest inaczej, bo po drodze
zaprzyjaźniłem się z filozofią.
Patronami tej pł y t y są więc
Hegel i Nietzsche. W przypadku tego pierwszego chodzi o
głównie o „Wykłady z filozofii
religii”, natomiast u drugiego
szczególnie zainspirowała mnie
koncepcja Woli Mocy. Do tego
dochod zi jeszcze St a n i sław
Lem, Witkacy, na pewno Proust

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 20.03.2009.
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.”

i jego filozofia czasu. Z wielką
radością odkryłem filozofów, w
których pismach jest znacznie
więcej poezji niż w samej poezji
jako takiej. To dla mnie nowe
źródło natchnienia.
D o kogo w t akim razie
kierujecie swój przekaz? Do
fanów piosenki poetyckiej,
art rocka, metalowców?
Piotr Rogucki: Nie myślimy
takimi kategoriami, nie definiujemy sobie konkretnych grup
odbiorców, bo gramy przede
wszystkim dla siebie. Owszem,
tworząc teksty mam przed oczami człowieka, do którego piszę,
ale nie jest to konkretna postać,
ale raczej taki wirtualny odpowiednik mnie samego. Ktoś z
otwartym umysłem, kto będzie
chciał zrozumieć, co piszę i
poddać się zabawie. Nie byłem
pewien, czy tacy ludzi naprawdę

istnieją, ale już przy „Zaprzepaszczonych...” dowiedziałem
się, że są, że nasz przekaz do
nich dociera. I mamy od nich informację zwrotną, rozmawiają z
nami na te wszystkie tematy. Poznajemy naprawdę szeroką warstwę społeczną – od 12-letnich
dzieciaków, które zaskakująco
dużo rozumieją, po krytyków

muzycznych, naszych mistrzów,
którzy przez swoje programy w
radiu uczyli nas słuchać dobrej
muzyki. Coma jest po prostu dla
wszystkich wrażliwych, którzy
chcą przeżyć nową przygodę,
którzy nie boją się otworzyć na
inną rzeczywistość.
Dziękuję za rozmowę.
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W zimowe popo łudnie 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?!
***
Z pamiętnika tresera:
- Dzień pierwszy.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień drugi.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień trzeci.
Pies nasikał na dywan. Wsadziłem
mu pysk w kałużę i wyrzuciłem
przez okno.
- Dzień czwarty.
Pies nasikał na dywan, wsadził
pysk w kałużę i wyskoczył przez
okno.
***

Syn pyta ojca:
- Czy to prawda, że w niektórych
krajach Afryki mężczyzna nie zna
swojej żony do momentu, aż się z
nią ożeni?
- To się dzieje w każdym kraju,
synu...

Przed domem kłócą się dwie sąsiadki. W pewnym momencie jedna
z nich nie wytrzymuje i krzyczy
do drugiej:
- Ty stara małpo!
- Tylko nie stara! - odkrzykuje
druga. - Tylko nie stara!
***
Dwóch przedszkolaków przechwala się nawzajem:
- A wiesz, mój tata jest lepszy od
twojego taty!
- A mój brat jest lepszy od twojego
brata!
- Za to moja mama jest lepsza od
twojej mamy!
- A wiesz, tu to chyba masz rację,
bo nawet mój tata tak mówi.
***
Jasiu wraca do domu ze szkoły i
ze smutkiem oświadcza ojcu, że
znowu dostał jedynkę z historii.
- To przez Łokietka - mówi zmartwiony.
- Tyle razy ci mówiłem, żebyś nie
zadawał się z łobuzami!
***
Dwaj mali chłopcy stoją przed
kościołem, z którego wychodzą
właśnie nowożeńcy. Jeden mówi:
- Patrz, jaki teraz będzie czad!
Po czym biegnie do pana młodego
i woła:
- Tato, tato...
***

***
Adam i Ewa t wor z yli idealną
parę:
- On nie musiał wysłuchiwać, za
kogo ona mogła wyjść za mąż.
- Ona nie musiała wysłuchiwać, jak
gotowała jego matka

Rozmawiają kumple:
- Od kogo dostałeś tak długi list?
- Od mojej dziewczyny, która właśnie wyjechała.
- I co pisze?
- Że wszystko opowie mi, jak
wróci.

***
U psychoanalityka:
- Proszę powiedzieć, czy jest coś,
co pana niepokoi?
- Tak. Chciałbym skoczyć do toalety - odpowiada pacjent wiercąc
się na krześle.
- No dobrze... W takim razie porozmawiajmy o tym...

***
Jasio przychodzi do taty i pyta:
tato co to jest polityka?
Tato mówi:polityka synku to:
-kapitalizm, ja jestem kapitalizm bo
ja zarabiam
-twoja mama to rząd bo rządzi
pieniędzmi
-dziadek to związki zawodowe bo
nic nie robi
-pokojówka to klasa robocza bo

***

sprząta i pracuje
- ty synku jesteś ludem bo tworzysz
społęczeństwo
-a twój mały braciszek to przyszłość
Jasio mówi: tato ja się z tym prześpie i może zrozumie
Jasio poszedł spać.w nocy budzi
go płacz małego brata który zrobił
w pieluszkę.Jasio poszedł do
pokoju po mamę, ale nie mógł jej
obudzić więc poszedł do pokoju
pokojówki.
Wchodzi a pokojówka zajęta z
tatą,a przez okno zagląda dziadek,
Jasia nikt nie zauważył bo szybko
wyszedł, wrócił do swojego pokoju
uspokoił braciszka i poszedł spać.
Rano Jasio wstał i zszedł na dół
tato mówi do niego:
-no i co jasiu już wiesz co to jest
polityka ?
-tak tatusiu wiem
-Kapitalizm wykorzystuje klasę roboczą, związki zawodowe się temu
przyglądają podczas gdy rząd śpi,
lud jest ignorowany, a przyszłość
leży w gównie.
To jest polityka tatusiu.
***
Pewnego razu, teściowa postanowiła sprawdzić swoich 3 zięciów.
Za pierwszym razem przy nadarzającej się okazji, wskoczyła do
studni i zięć uratował ją. Nazajutrz obok jego domu stał fiat z
dedykacją „dla kochanego zięcia,
teściowa”.
Postanowiła sprawdzić drugiego
zięcia.Wskoczyła do studni , drugi
zięć ją uratował.Następnego dnia
pod jego domem stał Polonez z
dedykacją „dla kochanego zięcia,
teściowa”. Przyszła kolej na trzeciego zięcia. Znowu wskoczyła do
studni. Zięć przyszedł popatrzył
i odszedł, a nazajutrz pod swoim
domem zobaczył mercedesa a
tam dedykacja „dla kochanego
zięcia, teść”.
***
Blondynka wypełnia formularz.
IMIĘ:Anna
NAZWISKO:Kowalska
URODZONA:TAK

***
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?
***
Afganistan. Góry. Mały oddział
żołnierzy radzieckich został okrążony
przez miejscowych partyzantów.
Dowódca zarządza:
- Musimy zostawić kogoś, kto
będzie pozostałych osłaniał. W
ten sposób mamy szansę dotrzeć
do swoich. Temu kto się zgłosi na
ochotnika, zostawimy hełm, trzy
granaty i automat. Jeżeli trzeba
będzie wyprawimy potem uroczysty pogrzeb, damy pośmiertnie
odznaczenia bojowe... Ktoś na
ochotnika?
Zgłasza się Gruzin:
- Zostanę ale pod warunkiem, że
nie zostawicie mi jednego hełmu
i trzech granatów, a trzy hełmy i
jeden granat.
Zgodzili się, zostawili Gruzina z
trzema hełmami i jednym granatem i
odpełzli niepostrzeżenie ku swoim.
Minęła godzina a nie usłyszeli żadnego wystrzału ani żadnego wybuchu. Zdziwieni wrócili z powrotem,
patrzą: siedzi Gruzin, wokół niego
pełno broni, mundurów, suchego
prowiantu. Opodal siedzą na wpół
goli partyzanci a Gruzin mieszając
hełmami krzyczy:
- Prawo, lewo, góra, dół - kto powie
gdzie jest granat?
***
Jak zakończy się ostatni odcinek
powieści radiowej „W Jezioranach”?
- Popatrz, Maryś, na niebo. Jaki
wielki grzyb...
***

***

HOROSKOP
BARAN
W tym tygodniu możesz osiągnąć sukces zawodowy. Będzie to jednak wymagało dobrej współpracy
z innymi osobami. Musisz zachowywać się nieco
bardziej powściągliwie i pozwolić innym przedstawić swoje propozycje. Być może niektóre z nich
okażą się dobre.

BYK
Nadchodzący tydzień to dobry okres na nadrobienie zaległości w pracy. Nie przejmuj się tym, że
nikt nie zauważa twoich starań – w końcu nadejdzie
twoja chwila. Musisz się tylko jeszcze trochę postarać. Nie poddawaj się.
BLIŹNIĘTA
Nadchodzący tydzień może obfitować w nieoczekiwane zdarzenia. To, czy przyniosą one efekty pozytywne, czy negatywne, zależy od ciebie. Przemyśl
dobrze swoje postępowanie. Uważaj jednak, aby nie
zranić kogoś ci bliskiego
RAK
Wykorzystaj swoje atuty i idź na całość. Nie pozwól, aby inni zbierali laury za twoją pracę. Upomnij
się o swoje – czasem lepiej tupnąć, niż pozwolić się
lekceważyć. W tym tygodniu spory przypływ energii
pomoże ci osiągnąć zamierzone cele
LEW
Poświęć więcej czasu rodzinie i najbliższym.
Oni potrzebują twojej uwagi, szczególnie w tym
tygodniu. Twoje starania na pewno nie pozostaną
bez nagrody. Dobre relacje z bliskimi i atmosfera w
domu będą miały pozytywny wpływ na twoje życie
zawodowe.
PANNA
Nie kryj swoich uczuć. Okaż je osobie, na której ci zależy.
Jeśli boisz się odtrącenia, to pamiętaj, że zawsze lepiej wiedzieć,
na czym się stoi. Pod koniec tygodnia możliwe pewne zawirowania w pracy. Wszystko jednak dość szybko wróci do normy.

WAGA
Przepełni cię energia i twórczy zapał. Wykorzystaj
to do realizacji zamierzonych celów. Nie zmarnuj
okazji,bo taki stan nie będzie trwał wiecznie i może
nieprędko się powtórzyć. Zwróć uwagę na osoby,
które ostatnio nieco zaniedbujesz.
SKORPION
Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu.
Weź wolny dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To
pozwoli ci pozbyć się negatywnych emocji i nabrać
nowych sił i energii, które będą ci bardzo potrzebne
w tym tygodniu.
STRZELEC
Czemu zwlekasz? Nie czekaj – problemy same
się nie rozwiążą. Potrzebne jest twoje zdecydowane
działanie. Przyda się wsparcie partnera, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych. Nie zapominaj o tym, że
wiele problemów o wiele łatwiej rozwiązuje się w
szerszym gronie.
KOZIOROŻEC
W nadchodzącym tygodniu zwracaj uwagę na to,
co jesz i pijesz. Odpowiednia dieta pomoże ci zachować siły. Ten tydzień będzie wyczerpujący, ale nie
poddawaj się – weekend wynagrodzi ci trudy. Może
ci się przytrafić miła niespodzianka, która poprawi
twój humor i samopoczucie.
WODNIK
Na horyzoncie widać poprawę w sprawach finansowych. Jednak pieniądze nie spadną z nieba. Musisz
dołożyć starań, aby osiągnąć finansowy sukces.
Będzie on jednak znacznie bliżej, niż sądzisz. Tak
więc nie czekaj, tylko działaj.
RYBY
Nie pozwól sobie wejść na głowę i broń swoich
racji stanowczo, ale nie za wszelką cenę. W nadchodzącym tygodniu zachowuj się dyplomatycznie
– nie doprowadzaj do konfrontacji, ale również nie
prowokuj nikogo zbyt agresywnym zachowaniem.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Choroba Parkinsona

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

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

EIDEMIOLOGIA:

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

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

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

ROKOWANIE:

Choroba postępuje powoli
prowadząc po wielu latach do
zniedołężnienia.

LECZENIE:

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

Groźna bezsenność
Jak mówią lekarze, coraz częściej ludzie mają problemy
ze snem i muszą szukać różnych sposobów, aby przespać
całą noc. Tymczasem sen jest niezbędny do życia. W jego
trakcie organizm odpoczywa i regeneruje się. Skrajny
brak snu, może doprowadzić nawet do śmierci.
Bezsenność staje się plagą wśród
społeczeństw krajów wysokorozwiniętych, a problem bezsenności trwającej
ponad trzy tygodnie uważany jest za
chorobę. Badania wykazują, że prawie
50 procent dorosłych Niemców sięgała
bądź sięga po leki nasenne. W Polsce
dane te przedstawiają się podobnie.
Jest to więc duży i złożony problem
dla świata medycznego. Warto jednak
pamiętać, że podczas snu oddech staje
się równomierny i bardziej głęboki ,
rytm serca uspokaja się, ciśnienie się
normuje, tlen dociera głębiej do tkanek,

dotleniona zostaje skóra, odpoczywają
oczy, następuje odbudowa naskórka i
wydzielany jest hormon wzrostu.
Obecnie uważa się, że bezsenność
możemy podzielić na: trudności z
zasypianiem, częste budzenie podczas snu i zbyt krótki sen. Kłopoty z
zasypianiem dotykają częściej ludzi
młodych, zwłaszcza kobiet. Przyczyny
bezsenności to najczęściej: aż w 75
procentach przypadków - problemy
psychiczno-emocjonalne, nadmierny
stres, depresja, reumatyzm, nadczynność tarczycy czy bezdech. W większo-

Schudnij na wiosnę
Otyłość jest nie tylko problemem estetycznym, ale przede wszystkim stanowi duży problem zdrowotny, o czym
pisaliśmy już w naszym tygodniku dwa tygodnie temu.
Bagatelizowanie choroby może prowadzić do poważnych
powikłań takich, jak np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub cukrzyca typu drugiego. W tym tygodniu napiszemy o świadomości ludzi
na temat otyłości oraz jak zrzucić zbędne kilogramy.
Jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonego w ramach
programu na rzecz zmiany złych
nawyków polskiego społeczeństwa
„Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia” trzynaście procent społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z faktu,
że otyłość jest przewlekłą chorobą,

odpowiedzialną za przedwczesną
śmiertelność i inwalidztwo. 65
procent Polaków uważa, że ludzie
otyli wyglądają nieestetycznie oraz
że otyłość utrudnia osiągnięcie sukcesu, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym.
Opinie Polaków mogą wskazywać

ści przypadków mają więc one podłoże
emocjonalne. Środowisko, w którym
żyjemy, praca, rodzina stawiają nam
coraz to nowe i wyższe wymagania,
którym nie zawsze możemy sprostać.
Chęć awansu w pracy bądź obawa
przed jej utratą, przewlekłe zmęczenie,
troski i problemy rodzinne, strata
bliskiej osoby to najczęstsze podawane
przez pacjentów sytuacje stresowe, mające wpływ na zasypianie. Pojawiają się
one okresowo w sytuacjach nasilonego
stresu i zmęczenia, częściej jesienią i
zimą, gdy nasza życiowa energia jest
zmniejszona.
Dodatkowo zaśnięcie może utrudniać zbyt obfity posiłek, zjedzony o
późnej porze, wypita mocna kawa,
herbata bądź nawet coca-cola, które
zawierające kofeinę, siedzący tryb życia,
pogoda - zmiany ciśnienia atmosferycz-

nego, niewywietrzone pomieszczenie,
w którym sypiamy.
Wspomniane przyczyny powodują
okresowe problemy z zaśnięciem, to
znaczy takie, które po zaprzestaniu
działania czynnika stresowego ustępują. Gdy jednak trwają one dłużej niż trzy
tygodnie, wówczas konieczna staje się
wizyta u lekarza.

na lekceważenie zaburzeń metabolicznych i poważnych zdrowotnych
skutków otyłości. Wyniki badań
pokazują, że problem otyłości w
Europie niepokojąco wzrasta. W
ciągu ostatnich 20 lat, liczba osób
cierpiących z powodu nadwagi lub
otyłości zwiększyła się trzykrotnie.
Obecnie z powodu otyłości cierpi
około 60 kobiet i ponad połowa
populacji mężczyzn.
„Grzechy główne” prowadzące
do nadwagi, a w dalszej kolejności
do otyłości, to m.in.:
1. spożywanie nadmiernych
ilości jedzenia;
2. brak aktywności fizycznej;
3. brak nawyku regularnej kontroli masy ciała i obwodu talii;
4. nadmierne kultywowanie

niezdrowych tradycji żywieniowych
związanych z obchodzeniem świąt,
imienin, urodzin, ślubów itp.;
5. złe nawyki żywieniowe, m.in.:
nieregularne jedzenie, podjadanie między posiłkami, jedzenie w
pośpiechu, pomijanie śniadania,
spożywanie głównego posiłku przed
snem, mało zróżnicowana, wysokokaloryczna dieta, spożywanie
dużych ilości soli.
6. Otyłości sprzyjają również
stresujące sytuacje, w których ludzie
mają skłonność do „zajadania”
problemów.
W procesie odchudzania należy
kierować się rozsądkiem. - Warto
przeprowadzić kalkulację korzyści,
jakie niesie ze sobą utrzymywanie
właściwej masy ciała. Jest to nie

Jak leczyć bezsenność
Leczenie bezsenności jest długotrwałe, ale istnieją skuteczne metody walki
z bezsennością. Przede wszystkim,
ustalana jest przyczyna. Na jej podstawie podejmowany jest sposób leczenia
- podstawowym elementem jest zawsze
zmiana trybu życia pacjenta. Warto
pamiętać, że sen wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy ustalić
stałą porę snu i przestrzegać jej każdego

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

PROGRAMY
REHABILITACYJNE:

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

dnia. Jeżeli od doby odejmiemy osiem
godzin snu, to pozostaje osiem godzin,
które należy poświęcić na pracę i osiem
godzin odpoczynku. Przed snem należy
się zrelaksować, wyciszyć emocjonalnie. Koniecznie należy wywietrzyć
pokój, nie objadać się, nie pić kawy.
Gdy nie można zasnąć, należy zająć
się czymś: przeczytać książkę, obejrzeć
telewizję. Czasami wystarczają leki
nasenne, ale są tylko tymczasowym
rozwiązaniem, gdyż podobnie jak leki
przeciwbólowe nie likwidują przyczyny
tylko jej skutek. Nie powinno się ich
brać dłużej niż miesiąc czasu.
W zaśnięciu mogą też podać domowe sposoby:
tylko atrakcyjny wygląd oraz dobre
samopoczucie, ale przede wszystkim
właściwa kondycja całego organizmu – podkreśla prof. dr hab. n.
med. Barbara Zahorska-Markiewicz,
ekspert programu „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia”.
Oto kilka reguł, do których należy
się stosować:
1. Jedz mniej – spożywaj 4-5 małych objętościowo posiłków zamiast
2-3 dużych.
2. Wprowadź do swojej diety
produkty zbożowe (z grubego przemiału), warzywa, owoce, ryby. Wybieraj produkty z niską zawartością
tłuszczów, zrezygnuj ze słodyczy.
3. Pij wodę mineralną bez gazu
i unikaj słodzonych napojów oraz
soków owocowych.

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

lek. med.
Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog.

Karkonoskie Centrum
Medyczne,
Poradnia Neurologiczna

Wypicie szklanki ciepłego mleka,
Miód jako środek nasenny, który
można dodać do mleka lub herbaty
ziołowej (cukier w nim zawarty ma
powodować zwiększone wydzielanie
insuliny, a to wzmaga uczucie senności),
Jedzenie suszonych owoców, które
są bogate w magnez, łagodzący stres
i usprawnia funkcjonowanie układu
nerwowego,
Ciepła, lecz nie gorąca kąpiel połączona z masażem ciała,
Słuchanie łagodnej muzyki przed
snem.

4. Ćwicz regularnie, co najmniej
30 minut dziennie. Bieganie, pływanie, fitness, taniec – to tylko niektóre
rodzaje aktywności, które poprawią
nie tylko Twój wygląd, ale także
zdrowie i samopoczucie.
5. Wysypiaj się – aby efektywnie
spalać tłuszcz, musisz wypoczywać.
6. Realizuj cele wytrwale i konsekwentnie. Pamiętaj, że efekty odchudzania nie pojawiają się od razu.
7. Jeśli cierpisz na znaczną nadwagę lub masz problemy ze schudnięciem, skontaktuj się z lekarzem.
Specjalista zleci Ci konieczne badania i ustali odpowiedni dla potrzeb
Twojego organizmu rodzaj diety.
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Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego
Mój były mąż od kilku lat ma
zasądzone alimenty na naszą
córkę. Niestety, pomimo skierowania sprawy do komornika, ściągnięcie od niego zaległych i bieżących alimentów
nie przynosi spodziewanego
skutku. Wiem, że od jakiegoś
czasu w takich przypadkach
znowu można zwracać się o
pomoc do Funduszu Alimentacyjnego. W jaki sposób to się
odbywa? – Iwona
Warunki, jakie należy spełnić
przy ubieganiu się o świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 07.09.2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, której przepisy w
większości zaczęły obowiązywać
od 01.10.2008 r. Świadczenia te
przyznawane są w wysokości
bieżących alimentów, jednak nie
wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przysługują osobie, która ma
zasądzone alimenty albo uzyskała
zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, lub też zawarła ugodę obejmującą takie roszczenia

Prawnik radzi
przed sądem bądź mediatorem.
Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego jest przyznawana osobom
do ukończenia przez nich 18 roku
życia albo, w razie kontynuowania nauki w szkole wyższej – do
ukończenia 25 roku życia. Warto
przy tym zauważyć, że świadczenie może być też przyznane
bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Co
istotne, świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego przysługują,
jeżeli dochody w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekraczają
725 zł. Wniosek o świadczenie należy składać do urzędu gminy lub
miasta, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie
albo do ośrodka pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie to
ten organ został wyznaczony do
realizacji tego rodzaju zadań. Tam
też dostępne są formularze tychże
wniosków. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne (w Pani przypadku będzie
to zaświadczenie od komornika),
potwierdzające bezskuteczność

egzekucji w okresie przynajmniej
ostatnich dwóch miesięcy.

Kto zapłaci podatek?
Zamierzam sprzedać własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy w tym przypadku jestem zobowiązany do
zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnych? – Mirosław
Karwicki
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie te czynności, które zostały
wymienione w art. 1 ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym umowa sprzedaży wspomnianego przez Pana
własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego.
Przy umowie sprzedaży stawka
podatku wynosi 2 proc. Ponieważ
przedmiotem takiej umowy ma
być sprzedaż nieruchomości,
to aby czynność ta była ważna,
wymagana jest forma aktu notarialnego. Płatnikiem podatku od
czynności cywilnoprawnej będzie
w tym przypadku notariusz, który
przy sporządzaniu aktu obliczy i

pobierze od kupującego należny
podatek w chwili zawarcia takiej
umowy. Zatem zawierając umowę sprzedaży własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego jako sprzedający,
nie będzie na Panu ciążył obowiązek zapłaty omawianego podatku,
który notariusz obliczy i pobierze
od kupującego.

Prawo poszkodowanego
Uległam wypadkowi komunikacyjnemu nie z mojej winy
i ubiegam się o odszkodowanie za utratę zdrowia z ubezpieczenia OC sprawcy. Dla
oceny trwałego uszczerbku na
moim zdrowiu zbadała mnie
komisja lekarska, wyznaczona przez ubezpieczyciela. Ten
jednak odmawia mi zapoznania się z wynikami tych
badań. Czy mają takie prawo?
– Dorota Bigus
Oczywiście, że nie. Zgodnie z
przepisem art. 16 ust. 4 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej
zakład ubezpieczeń ma obowiązek
udostępniać ubezpieczającemu,
ubezpieczonemu lub osobie wystę-

pującej z roszczeniem informacje
i dokumenty gromadzone w celu
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości
świadczenia. Niewątpliwie takim
dokumentem jest również orzeczenie komisji lekarskiej, która
w imieniu ubezpieczyciela ustaliła uszczerbek na Pani zdrowiu,
spowodowany wspomnianym
wypadkiem. Ponadto, może Pani
również żądać od ubezpieczyciela pisemnego potwierdzenia
udostępnionych informacji, a
także sporządzenia na swój koszt
kserokopii takiego dokumentu i
potwierdzenia jego zgodności z
oryginałem. Pani prawo w tym
zakresie jako osoby poszkodowanej, jak również prawo każdego
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia nie
może wiązać się z wykraczającymi
ponad uzasadnioną potrzebę
utrudnieniami, zaś poniesione
ewentualnie koszty sporządzenia
kserokopii nie mogą odbiegać od
przyjętych w obrocie zwykłych
kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

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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Wiosna tuż, a wraz z nią pora zacząć podmiejskie wycieczki i skierować się w stronę Stawów Podgórzyńskich. Karpie hodowano tu już w XVII wieku za czasów cysterskich, a miejsce jest jednym z
najbardziej urokliwych zakątków bezpośredniego sąsiedztwa Jeleniej Góry. Akweny są w rękach prywatnych, więc o wędkowaniu można zapomnieć. Pozostaje karmić wzrok pięknymi krajobrazami, umysł
– wspomnieniami o tramwajach, którymi jeszcze pod koniec lat 60. można tu było dojechać, a ciało –smaczną rybą sprzedawaną w miejscowej smażalni. W tle – zabudowania Osiedla XX-lecia w Cieplicach
i kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

Fot. MAREK TKACZ, ARCHIWUM

16 marca 2009 r.
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Karkonosze za burtą miasta!
W poniedziałek w siedzibie klubu Karkonosze Jelenia że od 2009 roku piłkarze będą
Góra odbyło się spotkanie dotyczące trudnej sytuacji w mogli liczyć na pewne pieniądze
każdego miesiąca. Początkowo
klubie.
W najbliższą sobotę rozpoczyna
się runda rewanżowa rozgrywek
IV ligi piłkarskiej. Środki, jakim na
dzień dzisiejszy zarząd nie pozwoli
na zamknięcie budżetu. Najbardziej
bulwersującą kwestią jest sprawa
podziału środków pieniężnych na
szkolenie i wypoczynek dla dzieci i
młodzieży w celu przeciwdziałania
patologiom społecznym. Klub KS
Karkonosze nie został uwzględniony w tych dotacjach!
Na spotkanie zaproszeni zostali
Prezydent Marek Obrębalski i Wiceprezydent Zbigniew Szeremiuk.
Jednak żaden z nich na spotkaniu
nie pojawił się !
W ubiegły czwartek podczas
spotkania jednego z rodziców młodego piłkarza z wiceprezydentem,
ten jako powód nie uwzględnienia
dotacji dla największego klubu

piłkarskiego w regionie, podał
wadliwe rozliczenie klubu KSK za
rok poprzedni. Prezes Karkonoszy
deklaruje jednak, że stosowne
rozliczenie złożył i nie dostał żadnej
negatywnej odpowiedzi ze strony
Urzędu Miasta.
Piłkarski klub ma największe
w mieście tradycję, reprezentuje
miasto od przeszło 56 lat. Zarząd,
piłkarze, rodzice zawodników i
kibice czują się zdyskryminowani
taką decyzją władz miasta. Tym
bardziej, że w tym roku klub
powiększył grono trenujących
w nim osób. W Karkonoszach
na dzień dzisiejszy trenuje 120
chłopców. Klub poza IV – ligową
drużyną prowadzi grupę: żaków,
orlików, młodzików i dwa zespoły
juniorskie.
Radni miasta deklarowali także,

zakładano, że będzie to kwota 500
złotych, jednak Prezydent Marek
Obrębalski ustalił kwotę stypendium dla zawodników Karkonoszy
na nieco ponad 300 złotych. Piłkarze czują się oszukani. Kapitan
drużyny Marek Wawrzyniak mówi:
„Jesteśmy rozżaleni. Trenujemy tyle
samo, co inne zespoły z naszego
miasta, a dostaniemy najmniejsze
pieniądze. Nie domagamy się tyle
co piłkarki, czy koszykarki, ale tyle
co nam obiecywano. Większość
z nas studiuje, pieniądze które
otrzymamy nie wystarczą nam
jedynie na pokrycie podstawowych
kosztów utrzymania”.
Trener biało – niebieskich Leszek Dulat nie ukrywał żalu, że
sytuacja przed rundą wiosenną nie
napawa optymizmem, jego półtora
roku w klubie, to ciągła walka o
pieniądze. Narzeka, że w Jeleniej
Górze nie ma odpowiedniej bazy do

trenowania. Zespół przez cały okres
przygotowawczy musiał rozgrywać
mecze sparingowe w Czechach.
Szkoleniowiec KSK obawia się, że
drużyna piłki ręcznej jest ratowana
kosztem Karkonoszy!
W skład zarządu klubu wchodzą
tylko dwie osoby: prezes Tadeusz
Duda i Bogusław Kempiński. Sy-

tuacja ta trwa od dłuższego czasu.
Bogusław Kempinski apelował
wielokrotnie do władz miasta o
wzmocnienie zarządu. Jednak bez
odzewu...
Prezes Duda czuje się za klub odpowiedzialny, dlatego nie zostawia
go samemu sobie. Nie wyklucza
jednak, że na najbliższym walnym

zebraniu nie złoży rezygnacji z pełnionej funkcji, ponieważ nie widzi
szans w jeleniogórskich realiach
szans na współpracę z władzami
miasta.

Aldona Hawer

Honory za złotą „trójkę”
Rzut Artura Grygiela, który zza połowy parkietu trafił do
kosza za trzy punkty zapewniając Sudetom zwycięstwo w
meczu w Pruszkowie zobaczyła dzięki Internetowi cała
Polska. Dziś koszykarz dostał podziękowanie i okolicznościowy dyplom oraz czek na 1000 złotych od zastępcy
prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka.
W sali konferencyjnej ratusza
odt worzono a kc ję, podcza s
której – na kilka sekund przed
końcem – kosz ykarz rzuca i

„dziurawi” kosz przeciwnika.
Artur Grygiel dostał zasłużone
oklaski, a Jerzy Łużniak wręczył
sportowcowi podziękowania,

do któr ych dołączył czek na
tysiąc złotych i dyplom. Gratulował także trenerowi Sudetów
Ireneuszowi Taraszkiewiczowi
oraz prezesowi klubu Waldemarowi Woźniakowi.
Artur Grygiel powiedział, że
specjalnie nie zastanawiał się
przed rzutem. – Zrobiłem to instynktownie dla dobra drużyny,
trenera i miasta – powiedział

sk romnie. Doda ł też, że nie
spodziewał się, że jego akcja
zrobi taką f urorę w sieci. W
Internecie na stronach youtube
krąży bowiem filmik z końcówki spotkania.

Aldona Hawer

Górzów gromi Finepharm
W hali przy ul. Sudeckiej AZS Kolegium Karkonoskie
Jelenia Góra przegrało z KSSSE AZS–PWSZ Gorzów Wielkopolski 48:80.
Jeleniogórzanki w tym meczu ani
razu nie prowadziły. AZS PWSZ już
od pierwszych minut twardo bronił,
a świetne asysty otwierały im drogę
do kosza.
Na drugą kwartę jeleniogórzanki
wyszły zupełnie odmienione i zaskoczyły agresywną obroną. Zespół
gości zmuszony był do oddawania
rzutów z nieprzygotowanych pozycji.
Ta sytuacja trwała niestety krótko,
gorzowianki zaczęły bronić na całym

boisku. Nasze zawodniczki przez 4
minuty nie zdołały trafić do kosza!
Skrzydłowa AZS PWSZ Anna
Breitreiner rozegrała rewelacyjne
zawody, zdobywając w sumie aż 23
punkty, celnie za 3 punkty, trafiała
pięciokrotnie!
Niestety nie zobaczyliśmy w zespole Gorzowa Miss Polskiego Basketu,
Katariny Zohnovej, która z powodu
kontuzji nie mogła wystąpić w tym
meczu.

Po przerwie nasze koszykarki
bardzo łatwo traciły piłkę, co szybko
wykorzystywała drużyna gości i tylko
powiększała swoją przewagę.
Ostatecznie przed ostatnią kwartą
KSSSE AZS–PWSZ prowadził 59:43.
Taki wynik nie napawał optymizmem kibiców zgromadzonych w
hali przy ulicy Sudeckiej.
Koszykarki Kolegium najwyraźniej
nie wytrzymały tempa gry narzuconego przez podopieczne Dariusza
Maciejweskiego. KSSSE AZS–PWSZ
Gorzów Wielkopolski ostatecznie
zwyciężył przewagą aż 32 punktów!

Środowy pojedynek był dla naszych koszykarek ostatnim w tej
fazie ligowych zmagań przed własną
publicznością.
AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra - KSSSE AZS–PWSZ Gorzów
Wielkopolski 48:80
Kwarty: 12:21, 20:20, 11:18, 5:21
Górzyńska - Szymek 15, Meriedeth
15, Niewrzawa 7,Reese 4, Okorie
3, Arodź 2, Kret 2, Skorek, Balsam,
Kędzia, Wójcik.

Aldona Hawer

Pół roku nauki języka obcego w 11 tygodni?
Pod koniec marca rusza kolejna edycja akcji
„Bliżej Europy”. Akcja obejmuje swoim zasięgiem około 300 miast i gmin w całej Polsce.
W jej ramach każdy jeleniogórzanin, który
ukończył 15 rok życia będzie mógł uczyć się
języka niemieckiego i angielskiego.
Patronat Miasta Jeleniej Góry
oraz dofinansowanie ze strony
sponsorów daje możliwość obniżenia kosztów ponoszonych
przez uczestników kursu z kwoty 1200 zł – 1600 zł do 429 zł.
Dodatkowo w powyższej kwocie
oprócz zajęć z lektorem oraz tzw.
odsłuchu, słuchacz otrzymuje
komplet 6 płyt CD i podręcznik
o wartości 229 zł.

Odbywające się w małych 8-10
osobowych grupach zajęcia, będą
prowadzone przez doświadczonych lektorów przez 11 tygodni w
godzinach popołudniowych.
Jeden poziom nauki języka obcego metodą SITA można porównać
do półrocznego kursu metodą
klasyczną.
System SITA jest nowoczesną,
kompletną metodą nauki, opie-

rającą się na naturalnych możliwościach ludzkiego umysłu znajdującego się w stanie głębokiego
relaksu. Badania niemieckich
i polskich naukowców potwierdzają, iż poznawania materiału
w takim stanie umożliwia zapamiętanie nawet 80% treści już
przy jednokrotnym zapoznaniu
się z nim.
Warunkiem zapisu na kurs jest
przesłanie formularza zgłoszeniowego ze strony www.blizejeuropy.pl na adres email: k.leszak@
sita.pl.
Ilość miejsc ograniczona!
Wszelkie informacje dodatkowe

znaleźć można:
- na stronie www.blizejeuropy.
pl
- pod nr tel. (0) 798-63-58-17;
(075) 64 33 801, (0)509-416216
- osobiście od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00-17:00 na ul.
Morcinka 33 1piętro, pokój 12.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.

22

SPORT

Zwycięstwo po wojnie nerwów!
KS Sudety Jelenia Góra zwyciężyły w meczu z KKS Big Star
Tychy 67:64. Prawdziwą wojnę nerwów przeżyli licznie
zgromadzeni kibice w hali przy ulicy Sudeckiej. Big Star
Tychy cały mecz „gonił” Sudety, które przez trzy kwarty
zwiększały swoją przewagę. Ostatnie jednak minuty meczu toczył się „łeb w łeb”.
Pierwsza kwarta, podobnie
jak ostatnia była bardzo w yrównana. Mecz rozpoczął się
od trzech, straconych przez
nas akcji. Dwa rzuty za trzy „
przebudziły” Sudety i pozwoliły wyjść nam na nieznaczne
prowadzenie.
W zespole tyszan zabrakło
Łukasza Pacocha. Jednego z najlepszych obrońców, a bez niego
gra gościom nie układa się, tak
jak w poprzednich meczach.
Druga odsłona meczu zaczęła
się dość nietypowo. Przez pięć
m i nut ża d nej z d r u ż y n n ie
udało się trafić do kosza! Wtedy
K rz ysztof Samiec rozpoczą ł
swój festiwal „trójek”, celnie
trafiał pod rząd cztery razy.
Tym sposobem koszykarze z Jeleniej Góry schodzą na przerwę
z 11 – punktową przewagą.
Po przerwie nasi zawodnicy
tylko powiększały swoją przewagę. Po dobrej grze pod koszem Tomasza Wojdyły i dwóch

kolejnych cennych rzutach za
trzy (K. Samca i M. Matczaka)
prowadziliśmy już różnicą 17
pun któw! Wydawa ło się, że
tyska drużyna nie może nam
już dziś zagrozić. Po niespełna
sześciu minutach gry na boisko
wszedł Jarosław Wilusz, którego
pierwszy kontakt z piłką został
uwieńczony celnym rzutem.
Trzecia kwarta kończy się wynikiem 53:46.
Ostatnia kwarta to twarda
obrona gości, którzy konsekwentną grą zdołali doprowadzić do remisu 58:58. W 6 minucie za piąty
faul boisko opuścił Jakub Czech.
W chwili, gdy jeleniogórscy kibice
przeżywali czystej sytuacji pod
koszem Jarosław Wilusz nie oddał
rzutu, oddał piłkę Matczakowi,
ten „spudłował” i tyszanie wyszli
na prowadzenie 60:58. Trz y
minuty przed końcem spotkania Matczak został sfaulowany
i trzema , cel ny m i kosza m i,
zrehabilitował się za poprzed-

nie nieudane akcje. Na dwie
minut y przed zakończeniem
meczu, mamy sporo szczęścia,
Big Star Tychy nie trafia kilkakrotnie spod samego kosza.
Mamy szansę „uciec” Tychom,
dwóch rzutów osobistych nie
trafia jednak Wilusz, zbiórkę
zalicza Łukasz Niesobski, podaje Wiluszowi, ten ponownie
rzuca niecelnie. Na szczęście
zbiera Kruk. Gdy piłka jest po
naszej stronie, a 37 sekund do
końca pojedynku, trener gości
bierze cza s. Po wznowieniu
gry, Rafał Niesobski zdobywa
dwa, na stępnie jeden punkt!
Przy stanie 67:63 i trzy sekundy
do końcowego gwizdka, zawodnik gości wykonuje dwa rzuty
osobiste, ale tylko jeden z nich
skutecznie. Ostatecznie mecz
kończy się szczęśliwym zwycięstwem jeleniogórzan 67:64.
Zakończyliśmy sezon zasadniczy w I lidze koszykarzy. Dzięki
dzisiejszej wygranej Sudety zajęły
jedenastą lokatę w ligowej tabeli
i w walce o utrzymanie zagrają
z ligowym outsiderem Resovią
Rzeszów.
KS Sudety Jelenia Góra – Big
Star Tychy 67 :64
Kwarty : ( 16: 14, 18: 9, 19:23,
14:18 )

Sudety: K. Samiec 15, R. Niesobski 13, R. Niesobski 13, J.
Czech 11, T. Wojdyła 7,
Ł. Niesobski 3, A. Grygiel 3, J.
Wilusz 2, G. Kruk 0, M. Skrzypczak 0, P. Minciel

Aldona Hawer

Jeleniogórzanie strzelali z łuku w dziesiątkę
W minioną sobotę w hali sportowej w Ścinawce Średniej
odbyły się Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci i
Młodzików w łucznictwie. Doskonale spisali się reprezentanci naszego miasta.
Organizatorem zawodów był Dolnośląski Związek Łuczniczy, MLKS
„Zjednoczeni” Ścianwka Średnia.
W zawodach uczestniczyli zawod-

nicy i zawodniczki zgłoszone przez
kluby, posiadający licencje PZŁucz
lub DZŁucz oraz opłatę składki członkowskiej w DZŁucz na 2009rok. KonMyślę, że atmosfera w drużynie jest
naprawdę dobra. Szybko zaaklimatyzowałem się w zespole.

kurencje podzielono na trzy kategorie:
Apacz 99 i młodsi (6serii z 15m i 10m
tarcz 122), Orlik 97-98 (6 serii z 25m i
20m tarcza 122 i 15m, 10m tarcza80)
oraz Młodzik 95-96 (serii z18m tarcz
trój zestawowa do eliminacji i Halowej
Indywidualnej Rundy FITA).
Świetnie spisali się zawodnicy ze

Daniel Burszta to drugi, obok Ernesta Polaka,
nowy zawodnik Karkonoszy Jelenia Góra. W celu
poznania bliżej, sylwetki tego zawodnika, Daniel
odpowiedział nam na kilka, krótkich pytań.
Ile masz lat i jakiego klubu Jesteś wychowankiem?
Mam 20 lat. Jestem Wychowankiem AKS
-u Strzegom.
A skąd do nas przyszedłeś?
Ostatnio grałem w III – ligowej Polonii/
Sparcie Świdnicy, która teraz aspiruje do
awansu do II ligi.
Opowiedz w kilku słowach czym zajmujesz
się poza gra w piłkę?
Poza piłką nożną, bardzo lubię grać w tenisa
stołowego. W mniejszym stopniu, ale także,
zajmuje się lekkoatletyką.
Jaka atmosfera panuje w zespole? Czy
jako nowy zawodnik znalazłeś wspólny język
z kolegami?

Czy jesteś wychowankiem Piasta?
Nie, jestem wychowankiem klubu „MLKS
Radków”

Jak uważasz , jakie są Twoje największe
Na jakiej grasz pozycji?
piłkarskie atuty? czy przydadzą się drużynie?
Gram na obronie lub na pozycji defensywMoim piłkarskim atutem jest wyszkolenie
nego pomocnika
techniczne oraz wytrzymałość kondycyjna.
Uważam, że mogą przydać się mojej nowej
Co Cię skłoniło do przejścia do Karkodrużynie.
noszy?
Przyszedłem do Jeleniej Góry na studia.
Jesteś w zespole parę tygodni. Jak na
dzień dzisiejszy widzisz drużynę w rozgrywkach Rozpocząłem naukę w Kolegium Karkonoskim
na kierunku wychowanie fizyczne.
IV ligi?
Drużyna jest poukładana, na poziomie na
Jak długo zamierzasz zostać w naszym
którym gra jest w miarę dobra.
Uważam, że możemy pokusić się nawet o mieście?
Do czasu ukończenia studiów na pewno, więc
pierwszą „piątkę” w ligowej tabeli.

Co słyszałeś o naszym klubie, nim tu
przyjechałeś?
Słyszałem, że jest młoda, fajna kadra i bardzo
dobry trener
Kibiców jeszcze nie znam, ale widziałem
na zdjęciach i jestem pod wrażeniem opraw z
niektórych meczów np. z Górnikiem Wałbrzych.
Mam nadzieje, że kibice mnie zaakceptują i będą
nas wspierać na każdym meczu.
Jaka atmosfera panuje w zespole?
Atmosfera w zespole jest bardzo dobra.
Wszystkim dopisuje humor.
Niestety zdarzają się też różne zawirowania i
problemy, tak jak ostatnio ze stypendiami.
Czy widzisz siebie w pierwszym składzie?
Uważam, że od tego jest trener Dulat, to
on podejmuje decyzje i to on odpowiada za
wyniki drużyny.
Ja ze swojej strony postaram się zrobić
wszystko, żeby grać w pierwszym składzie,
choć wiem, że nie będzie to łatwe, bo rywalizacja
jest duża.
Na co, Twoim zdaniem będzie stać wiosną
zespół Karkonoszy?
Nie wiem które zajmiemy miejsce, ale
będziemy walczyć o najwyższe, jakie się da. Z
mojej strony, mogę obiecać, że w każdym meczu
damy z siebie wszystko!

14 – letnia AdrianaTrzebińska była
najlepsza wśród młodziczek. Inna
dziewczynka z Bobrów, Aneta Sędor
była ósma. Ostatni z jeleniogórzan,
młodzik Patryk Skupin był piąty.

Aldona Hawer

KONKURS

przez co najmniej trzy kolejne lata.

Jak długo zamierzasz zostać w naszym
Ernest Polak, to nowy piłkarz KS Karkonoszy.
mieście?
Niestety jeszcze nie wiem, nie mam sprecy- Dla kibiców biało – niebieskich wciąż jest
tajemnicą. W celu poznania bliżej, sylwetki tego
zowanych planów.
zawodnika, Ernest odpowiedział nam na kilka,
Czy grałeś już kiedyś przeciwko Karko- krótkich pytań.
noszom?
Ile masz lat i gdzie wcześniej grałeś?
Tak grałem kiedyś przeciwko Karkonoszom,
Mam 21 lat, grałem wcześniej w Piaście
ale to jeszcze w czasach juniorskich. Mecz był
Nowa Ruda
w Jeleniej Górze.
Pamiętasz wynik tego spotkania?
Tak, 2:0 dla Karkonoszy.

czwarty był Janek Czarnecki.
W kategorii Orlików, najlepszy z
jeleniogórzan Damian Ostrowski
był szósty z wynikiem ogólnym 577,
Grzegorz Radomski był dwunasty.
W grupie Orlików, dziewczynek
wygrała Kornelia Grzech z Jeleniej
Góry, Aleksandra Wsolak była piąta.

Nowe twarze w Karkonoszach

Co Cię skłoniło do przejścia do Karkonoszy?
Z początku chciałem zostać i grać nadal w
Świdnicy. Okazało się jednak, że trener Zbigniew
Smółka nie widział mnie w pierwszym składzie
i zdecydował, żebym przeszedł do Karkonoszy.
Tak właśnie zrobiłem i mam nadzieję, że nie
będę żałował.

Daniel Burszta: Pierwsza
„piątka” jest w naszym
zasięgu

stolicy Karkonoszy. Nasze miasto
reprezentowali zawodnicy z klubu
Bobry Jelenia Góra. W kategorii Apacz,
w grupie dziewczynek zwyciężyła
10- letnia Alicja Gubernat, Aleksandra
Pasiut była piąta.
W grupie Apacz chłopców pierwsze
miejsce zajął Jakub Nowakowski,

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD Reklamy na niebie zespołu Leniwiec, z autografami muzyków.
2. Książka Tektonika uczuć, autorstwa Erica Emmanuela Schmitta.
PYTANIA:
1. W czwartek, 23. kwietnia o godzinie 17:00 w jeleniogórskim
Empiku odbędzie się spotkanie dyskusyjne z udziałem jednego
z najwybitniejszych polskich krytyków literackich, dr Karolem
Maliszewskim, który wygłosi wykład zatytułowany Czy Słowacki żywym poetą jest?. Spotkanie ma związek z obchodzonym
Rokiem Słowackiego. W tym roku mija właśnie okrągła rocznica
urodzin narodowego wieszcza, który urodził się w:
a/ ”1979 roku”
b/ 1709 roku
c/ „1859 roku”
2. W sobotę 25. kwietnia o godzinie 15:00 w jeleniogórskim Empiku
odbędzie się spotkanie dyskusyjne ze znanym kompozytorem
i wokalistą Czesławem Mobilem, twórcą projektu Czesław
Śpiewa, który w Empiku promował będzie swą płytę, której
tytuł brzmi:
a/ Debiut
b/ A ja nie chcę tylko śpiewać
c/ Sami swoi
Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................

Rozmawiała

Aldona Hawer
Kontakt ............................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Janusz Lewicki

Jelonka pojedzie z Mają
Najgorszy weekend 2008 - „wjazd”
na Szybowcówkę podczas
Światowych Dni Roweru

Maja Włoszczowska we wrześniu ubiegłego roku podczas
wspólnego przejazdu z cyklistami we wrześniu ubiegłego roku.
Stolica Karkonoszy będzie słynęła rowerami i to tu będzie
najwięcej imprez dla cyklistów w Polsce – zapowiedział
na konferencji prasowej zastępca prezydenta Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak, obok którego siedziała Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu. Kampania
promocyjna rowerowego miasta ma kosztować pół miliona złotych.
– Jelenia Góra i jedziesz w
dobrym kierunku – to now y
sloga n rek l a mow y m i a s t a ,
k t ó r e z a m i e r z a p r o m o wa ć
się dzięk i wa lorom reg ionu
i… t wa rz y zna nej na ca ł y m
świecie kolarki górskiej, Mai
Włoszczowskiej, srebrnej medalistce z Pekinu.

– Maja Włoszczowska zgodziła
się użyczyć swojego wizerunku
do promocji miasta – podkreśliła Katarzyna Młodawska, naczelniczka wydziału promocji
i informacji. Twarz srebrnej
medalistki olimpijskiej pojawi
się na billboardach, stronach
internetowych oraz w jednej z

Maja Włoszczowska z Jerzym Łużniakiem
i Katarzyną Młodawską

ogólnopolskich gazet. Wszystko
po to, aby rozsławić Jelenią Górę
jako miasto przyjazne cyklistom
i zaprosić rzeszę rowerzystów na
cykl imprez.
Pragnieniem Włoszczowskiej
jest także organizacja w Jeleniej
Górze zawodów o Puchar Świata.
– Myślę, że jest to do zrealizowania
– powiedziała kolarka, która ma
na całym świecie wiele kontaktów
ułatwiających zorganizowanie takiej imprezy. – Sama nie udźwignę
organizacji, ale jest wielu sprawnych działaczy, którzy mi pomogą
– powiedziała.

KONKURS

od 23.02.2009 do 16.03.2009
SITA

Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 4 kursów językowych
lub album/komiks językowy.
1. W trakcie zajęć metodą SITA uczestnik kursu zakłada:
a) skórzane rękawiczki
b) okulary ułatwiające relaksację
c) kozaki
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
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Stolica zarezerwowana

– Nie możemy nazwać się
rowerową stolicą Polski, bo to
miano już zostało zarezerwowane przez inne miasto – mówił
Jerzy Łużniak. – Ale na pewno
możemy wypromować Jelenią
Górę jako ośrodek, w którym
dla rowerzystów organizuje się
najwięcej imprez – dodał.
Maja Włoszczowska już zaprasza miłośników rowerów na
„Jelenia Góra Maja Włoszczowska
XV Race”. Będzie to zaplanowany
na 9 maja wyścig rowerowy MTB
na pętli o długości 4,5 kilometra
zorganizowany w Sobieszowie,
w okolicach Zamku Chojnik.
– Jestem już po rozmowach w
Karkonoskim Parku Narodowym,
dot yczących przebiegu trasy
– powiedziała wicemistrzyni
olimpijska. – 10 maja zapraszam
wszystkich na rowerowy spacer
po mieście, w którym też będę
uczestniczyła – dodała.

chwalał ośmiodniową imprezę
pod nazwą „Jelenia Góra – rowerowa kraina”. Odbędzie się ona
w dniach od 7 do 14 czerwca,
a główną atrakcją będzie Bike
Maraton 2009. Areną rowerowej
krainy będą Jelenia Góra, Cieplice
i okolice Chojnika. Już zgłosiło się
ponad 600 osób.

Meta w Cieplicach

Dariusz Maląg zapowiedział
też cykliczną imprezę „II Światowe Dni Roweru” nieco w innym
wydaniu niż rok temu. Wielka
parada rowerowa po raz pierwszy odbędzie się na trasie: Jelenia
Góra – Cieplice 23 sierpnia.
– Mamy złe doświadczenia z
pogodą na Górze Szybowcowej.
Akurat trafiliśmy na najgorszy
weekend minionego lata. Jelenia Góra i Szybowcówka to

dwie różne strefy pogodowe. Nie
chcemy ryzykować – tłumaczył
Dariusz Maląg, który ze zgrozą
wspomina, jak wielu cyklistów
nie zdołało wjechać na najwyższy
szczyt Gór Kaczawskich.
Do Cieplic dojedzie każdy. Tam
także odbędzie się także pokaz
Dirt Jump. Wszystko w pięknej
scenerii placu Piastowskiego i
Pałacu Schaffgotschów.
Zbigniew Leszek z IzerskoKarkonoskiego Towarzystwa
Kolarskiego zaproponował rajd
śladami linii tramwajowej, który
odbędzie się już 29 kwietnia. Zapowiedziano także „Pętlę Karkonosko-Izerską” - jedyny w Polsce
wyścig kolarski organizowany
na zasadach OS-ów (26 lipca
2009).

Aldona Hawer

Rowery magnesem

Dariusz Maląg

Podczas konferencji mówiono
też o innych imprezach, dzięki
którym do Jeleniej Góry przyjadą – jak szacują organizatorzy
– tysiące miłośników cyklizmu
z całej Polski, Europy, a nawet
świata. Maciej Grabek za-

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

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

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

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

Zbigniew 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.

16 marca 2009 r.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

OD 2009-03-06 GODZ.20:00 DO 2009-03-13 GODZ.23:30

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
solidnie i fachowo - 075 75 14 321,
608 658 351, 668 165 266

TOWARZYSKIE
30 latka duży biuścik - francuski prefekt 100 procent dyskrecji 200 procent
zadowolenia. Zapraszam prywatnie
- 721 719 872
Żonaty 30-to latek - pozna panią do
wspólnego spędzania czasu w wolne
chwile - 790 265 804
Brunetka - z dużym biustem chętnie spróbuje masażu hiszpańskiego
- wyjazdy i nie tylko - 787 233 051
Gorąca 20 letnia - brunetka dla
pań, panów i par zaprosi do siebie
lub przyjedzie do ciebie dyskretnie i
ekskluzywnie - 515 962 144
Młody 23 l. - dla Pań wieczorami
- 792 224 740
Młody dla kobiet - po 50 smsy też
- 506 496 196
Miły 48 lat - pozna Panią Bi lub małżeństwo z Panią Bi. J.Góra rozmowa z
Panią Zapewniam i oczekuje dyskrecji
- 607 495 461
Pan dla pań - bez sponsoringu
okolice Jeleniej Góry, Bolesławiec
- 603 783 494
Para w średnim wieku - szuka
pary/pani Bi w celu seks spotkań bez
sponsorowania Tylko sms-y - 724
666 542
Poznam miłe panie - do towarzystwa
cel sex - 603 783 494
Zasponsoruję ładną - dziewczynę w wieku od 18 do 25 lat - 608
104 288

Kompleksowe remonty biur i
mieszkań - 608 770 598
Budowa domów - 608 770 598
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 197175746.
Remonty - prace remontowowykończeniowe mieszkań i nie
tylko. Regipsy, gładzie, tynki, malowanie, panele, montaż drzwi, sufity
podwieszane. Solidnie i dokładanie
- 796 801 777
175516. Roboty ziemne wykopy
- przyłącza wodne, kanalizacyjne,
sprawnie i fachowo nowa koparkoładowarka - 785 535 629
„RENOMAX” - ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż okien
- 606 508 723
Łazienki - Konkurencyjne ceny
solidność i estetyka - 798 778 961
Łazienki remonty od A do Z - realizacji twoich planów. Fachowo - 798
778 961

Drobne remonty - malowanie, instalacja elektryczna, hydraulika (miedź),
naprawa i czyszczenie sprzętu AGD
- 608 352 610
Firma ogólnobudowlana - roboty
ziemne, osuszanie budynków, transport kruszywa - 692 688 007
Glazura gładzie - panele podłogowe, malowanie oraz inne prace
tanio i solidnie - 608 425 553
Kompleksowe remonty mieszkań - glazura, panele, płyty kg, tynki
ocieplenia, szybko i solidnie - 513
588 237
Koparko - ładowarka - + młot,
transport - wywrotka 15 ton. Jeżow
Sudecki - 607 377 281
Koparkoladowarka - wykopy
przyłącza wodne, kanalizacyjne,
sprawnie i fachowo - 785 535 629
Montaż pieców c.o. - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 508
647 464
Ocieplenia - przyjmiemy zlecenia
na ocieplenia domów - szybko tanio
i solidnie - 607 190 004

Brukarstwo - solidnie - i niedrogo! - 663 232 265

Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi w
zakresie budownictwa - 510 171 859

Remonty

Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi w
zakresie budownictwa - 502 068 070

USŁUGI

- kompleksowo,

REMONTOWE
Kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody, duże powierzchnie)

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

Brukarstwo wykonywanie - Brukarstwo wykonywanie nawierzchni
z kostki granitowej lub betonowej
(ścieżki, chodniki, płace, tarasy, podjazdy, posesje prywatne! Solidnie
- 792 618 355

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje, montaż okien - 606
508 723
Płytki, glazura - panele malowanie
faktura - 509 362 908
Posadzki z agregatu - tanio - 661
837 156
Posiadam do wynajęcia - platformy
robocze i podnośnik teleskopowy.
Atrakcyjne ceny przy dłuższej współpracy atrakcyjne rabaty - 661 944
423

terakota - panele, podłogi - tynki,
regipsy, itp - 607 190 004

starych dachów, więźby dachowe, elewacje i docieplenia - 500 062 371

Remonty - pomoc w realizacji - 798
778 961

Usługi elektryczne - Wykonam
pracę elektryczne w każdym zakresienowe instalacje, wymiana starych,
awarie ,naprawy, pomiary, solidnie i
niedrogo. - 602 659 842

Remonty - szeroki zakres usług
- 665 208 696
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 500 289 971
Remonty mieszkań - domów biura.
Tynki maszynowe i regipsy, malowanie, glazura, panel itp. ogólnobudowlane okolice Jeleniej Góry - 609
173 963
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691 936
900
Remonty mieszkań - hydraulika
- awarie - 513 194 392
Remonty mieszkań - od A-Z tanio i
solidnie - 512 924 980
Remonty mieszkań gładzie - regipsy,
malowanie, terakota, glazura, panele
ścienne, podłogowe, tynki ozdobne
- 509 529 965
Remonty i wykończenia - remonty
i wykroczenia - tanio szybko i solidnie
wykonujemy wszystko w zakresie
remontu i wykończenia mieszkań i
domów - 691 061 706
Remonty mieszkań panele - płytki,
gładzie bez pyłu szybko tanio - 510
172 938
Remonty mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań, biur, domów.
Tynki, malowanie, panele, glazura,
regipsy,itd. INSTALACJE. Fachowo
i na czas. Rachunki. Atrakcyjne ceny
usług. - 723 048 638
RENOMAX - ogólnobudowlane usługi,
remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606 508 723
Tanie remontowanie - Malowanie ,
tapetowanie, gładź, panele, wykładziny - najtaniej - ceny do uzgodnienia
- 662 077 015
Tynki gipsowe - tynk cementowo
wapienne i kompleksowe wykańczanie budynków i elewacji. Metoda
agregatami tynkarskimi solidność
fachowość - 609 173 963

Prace remontowe - Szeroki zakres
usług - 665 208 696

Tynki maszynowe - cementowe i
gipsowe, szybko tanio i profesjonalnie.
Wolne terminy, faktura vat w razie
potrzeby - 667 934 227

Prace wysokościowe - Malowanie
dachów, wycinka drzew, montaż
reklam- metodami alpinistycznymi
- 880 028 658

Tynki maszynowe - cementowowapienne i gipsowe, faktura Vat, jeśli
potrzeba. Szybko fachowo tanio - 601
372 447

Przebudowa i renowacja - zabytkowych pieców kaflowych. Budowa
i przebudowa trzonów kuch.i piecy
kaflowych, budowa kominków, grilli,
wędzarni i pieców chlebowych - 666
738 298

Tynki maszynowe - profesjonalne
usługi budowlane, budowa pod klucz,
szybko i solidnie - 792 794 255

Remonty - usługi remontowo
budowlane w zakresie: - glazura i

Tynki ręczne - wykonam, szybko i
solidnie - 798 628 642
Usługi dekarskie - Wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
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

Usługi malarskie - szybko tanio
fachowo. Faktura VAT - 667 934 227
Usługi remontowo - budowlane kompleksowe wykończenie domków,
mieszkań, biur, adaptacja pomieszczeń Gwarancja wysokiej jakości
usług i konkurencyjnych cen - 725
659 396
Usługi remontowo - wykończeniowe
- panele – gładzie, płytki regipsy
- inne. Tanio solidnie wycena prac
gratis, zadzwoń umów się wystawiam
rachunek - 796 130 560
Usługi remontowo-budowlane
- Remonty mieszkań, biur, adaptacja
pomieszczeń, gwarancja wysokiej
jakości usług i konkurencyjnych cen
- 884 134 161
Usługi z granitu - wykonujemy z
granitu ogrodzenia, mury, schody,
oklejanie studni, murków - 792 618
355
WojMag - usługi koparko-ładowarka
- 695 509 950
Wykończenia wnętrz - nie uważasz ze czas najwyższy na remont,
oferujemy państwu szeroki zakres
usług remontowo budowlanych w
zakresie: panele, tynki, regipsy, glazura itp. szybko, tanio i solidnie - 609
335 334
Wynajem sprzętu budowlanego
- Koparki, ładowarki, walce i inne
- 693 638 727
Zaciskanie przewodów - hydraulicznych. Duży wybór. Niskie ceny!
- 693 638 727
USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - ślubna,
plenerowa, biznesowa, reklamowa
- 514 666 031
Fotoreporterzy na ślub - Fotografia: Ślubna, Plenerowa, Okolicznościowa i Reklamowa. W ofercie
EKSKLUZYWNA FOTO KSIĄŻKA (50
stron). Już dziś umów się na spotkanie
i sprawdź nasze ceny!!! e-mail: biuro.
af@o2.pl - 514 666 031
Fotografia ślubna - okolicznościowa, portretowa. Duże doświadczenie w fotografii reportażowej
gwarantuje wysoką jakość zdjęć - 603
544 581
Fotoksiążki - Oferujemy różne
Fotoksiążki w atrakcyjnych cenach
- 508 260 110
Odbitki cyfrowe 10x15 - od 39
groszy powyżej 50 szt. 20% takiej
- 606 996 894
Zdjęcia dowodowe - paszportowe
od 10 zł - 606 996 894

Emerytowana nauczycielka
nauczania zintegrowanego pomoże
w odrabianiu zadań domowych i
uzupełni wiedzę w domu ucznia
– 798 790 112
Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje
z zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
J. niemiecki - praktyczna nauka
wymowy, budowa zdań połączone
z gramatyką (u Państwa w domu)
Posiadam Certyfikat ukończenia
szkoły w Niemczech - 509 90 88 22
Korepetycje Angielski - Student,
certyfikat, praca w Anglii udzieli korepetycji na poziomie SP, gimnazjum i
liceum - 796 567 696
Korepetycje z chemii - Tanio, na
każdym poziomie - 793 443 004
Korepetycje z języka polskiego
- wypracowania szkolne, przygotowanie do matury - 790 460 031
Nauka gry - profesjonalne korepetycje z nauki gry na akordeonie, pianinie,
keyboardzie udzieli magister sztuki i
kultury muzycznej - 604 460 269
Student Politechniki - Wrocławskiej
udzieli korepetycji z matematyki:
szkoła podstawowa, gimnazjum - 694
791 875
Udzielę korepetycji - z języka niemieckiego. Różne poziomy nauczania. 25 zł/godz. - 697 549 929
USŁUGI
OPIEKA
Jako opiekunka - do dziecka w Jeleniej Górze od PN. do PT. w godz.8.3015.00 - 791 001 236
USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podejmę się sprzątania pomieszczeń biurowych, sumienna i
dokładna – 075 64 27 017
Firma MARIA - posprząta ( klatki
schodowe biura mieszkania ) oraz
sprzątanie po remontach - 608 064
563
Kompleksowe sprzątanie - mieszkań, biur, klatek schodowych, mycie
okien, czyszczenie żaluzji pionowych,
pranie dywanów i tapicerki – Karcher
solidnie i dokładnie - 607 155 751
Sprzątanie gruntowne - lśniące
posadzki, pranie wykładzin, dywanów
i inne - 691 772 904
Sprzątnie strychów - piwnic garaży - 508 768 231
Usługi sprzątania - pranie wykładzin, polimeryzacja posadzek, usuwanie trudnych przebrudzeń - 785
770 025
Usługi sprzątania - pranie wykładzin
polimeryzacja posadzek usuwanie
trudnych przebrudzeń - 075 713
20 65

EDUKACJA

USŁUGI

KOREPETYCJE

MUZYCZNE

Korepetycje, konwersacje z
języka rosyjskiego - wszystkie
poziomy - 602 779 383

Śpiewaczka operowa - zaśpiewa
Ave Maria Bacha, Schuberta i inne na
ślubie kościelnym w Jeleniej Górze lub
okolicach. Profesjonalnie i niedrogo
- 502 135 122

Korepetycje z francuskiego
- wszystkie poziomy, tłumaczenia,
matura - 691 688 237

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.

OG£OSZENIA
NAJWIĘKSZA AGENCJA
WE WROCłAWIU
zatrudni dziewczyny,
najwyższe zarobki

Tel. 0 669 496 772
możliwość zakwaterowania
Śpiewający DJ - Wesela, imprezy
firmowe, karaoke. Tanio i profesjonalnie - 509 669 437
Dj, nagłośnienie - prowadzenie
imprez, wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe i plenerowe. Doświadczenie, profesjonalizm i konkurencyjne
ceny - 504 532 871
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
MERKURY z Jeleniej Góry - to
czteroosobowy zespół wspaniale
obsługujący wesela i inne imprezy.
Różnorodny repertuar, też dęciaki i
trochę JAZZU - 511 958 367
Muzyczny duet - wesela, imprezy
- 609 851 863
NagłośnienieBOBSOUND-obsługa
koncertów klubowych i plenerowych,
imprez okolicznościowych, bankietów,
konferencji itd. - 516 056 621

pokój 25 od 8:00 do 20:00 – 075
57 55 91 99
Detektyw – www.biurodetektywistyczne.pl – 512 043 153
Wesela, przyjęcia, Kawiarnia
Sonata od 11 do 22 Cieplice – 075
75 52 17 – 692 046 727
Buduj swój potencjał w kryzysie
– kajakując na jeziorze Wrzeszczyn,
wypożyczalnia, piękna wycieczka
rowerowa z i do Jelonki „Kanada
odpada” – 886 206 160
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

Profesjonalny duet - zespół na
każdą okazje - 793 461 021

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

Profesjonalny zespół Bolero
- wesela, dancingi, bankiety, długoletni
staż, ukończone studia muzyczne,
muzyka grana live - 604 460 269
Wesela, imprezy - okolicznościowe
- 600 943 849
Zespół muzyczny - Pieszczochy
wesela, zabawy, dancingi - 604 186 987
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo saksofon akordeon - 609
272 704
Zespół muzyczny Ultimatum Wesela, karaoke. Tanio i profesjonalnie! - 509 669 437
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
Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej
sytuacji życiowe Słowackiego 13

Pracowałeś w Holandii, chcesz
zwrotu podatku, nawet do 5 lat
wstecz, uzyskać rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia zdrowotnego
zadzwoń - 695 133 584
Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia - 511
867 216, 075 76 49 237
Profesjonalne pogotowie
komputerowe - 792 371 176
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
Ekologiczne oczyszczalnie szamba, przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio fachowo sprawnie - 785
535 629

Anteny montaż serwis - instalacje
tv-sat - 792 859 985

Rozliczę PIT - Ceny od 10 zł Profesjonalnie. Kontakt - 668 489 949

Auto-elektryk - Montaż autoalarmów, centralnych zamków, pomoc w
nagłych sytuacjach - 602 659 842

Serwis maszyn i urządzeń - Elektryk- naprawa , konserwacja, serwis
maszyn i urządzeń przemysłowych,
remonty kapitalne, modernizacje,
kompleksowo - 602 659 842

Biuro usług księgowych - Prowent
poprowadzi kpir, kh, ryczałt, kadry i
place, płatnik, vat od materiałów budowlanych, pity roczne - 509 677 922
Catering - nie masz czasu na
gotowanie, zostaw w naszych rękach
to zadanie - 603 938 986
Elektryk - Instalacje elektryczne,
awarie, pomiary, odbiory, tanio - 500
602 762
Firma Bluebird - organizacja wesel(w
tym limuzyna, wesele w pałacu),
videofilmowanie imprez okolicznościowych, fotografia, pracownia reklam
- 515 395 029
Firma Codearts - tworzy strony
internetowe począwszy od prostych
wizytówek firmowych a skończywszy
na skomplikowanych aplikacjach web
- 512 644 746
Meblozabudowy - pawlacze
szafy garderoby - 603 328 832
Montaż mebli - Montaż mebli - 509
362 908
Montaż mebli - kuchnie szafy zabudowy. Profesjonalnie, szybko solidnie
storol@vp.pl - 603 328 832
Organizujemy imprezy - okolicznościowe i małe wesela do 50 osób
- 603 938 986
Pity - Zapraszamy do rozliczania
się za rok 2008. Biuro Rachunkowe
Alizze ul.Wolności 252 Jelenia Góra.
- 665 664 774
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów,
notebooków w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Jelenia Góra bezpłatny dojazd - 609 805 185
Projekt, wdrożenie, grafika Projekt, wdrożenie, grafika - 889
897 143
Projektowanie i realizacja ogrodów - artystyczne wykończenia wnętrz
- oczka wodne, ogrodzenia, ścieżki i
podjazdy, trawniki, aranżacje roślinne
- 667 251 801
Ręczna grawerka - na szkle i innych
np. motorach, lustrach, szybkach
meblowych. Według Twojego projektu
- 695 870 787

PL

Strony internetowe - projekt, wdrożenie, aktualizacje, kompleksowa obsługa,
od 100 zł za stronę - 662 120 207
Szamba ekologiczne - sprzedaż,
montaż, serwis okolice Jeleniej i
Kamiennej Góry - 692 688 007
Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos - zapraszamy.
Cieplice ul. Cieplicka 74 Szkoła nr 6
- 502 108 290
Usługi księgowe. PKPiR - ryczałt,
kadry i place. PIT-y i Vat. - 695 449 389
Wesela Obsługa - Do dyspozycji
weselników busy 8, 16. 25 osobowe
oraz autokar 50 os. - 505 092 579
Wykonam certyfikat energetyczny
- dla budynku, lokalu mieszkalnego lub
usługowego. Ceny do uzgodnienia!
Kontakt: - 660 408 360
Wykonam rzeźby - w drewnie do
ogrodu, kopie lub naprawy - 609
925 556
Zwrot vat - ulga budowlana!!!
Zapraszamy do rozliczania się - Biuro
Rachunkowe Alizze ul. Wolności 252
Jelenia Góra - 665 664 774
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przewozy z adresu na adres
– Nurnbergia Monachium, Jezioro
Bodeńskie – 075 75 18 255, 607
222 369
Berlin – Hamburg – Bremen i okolice – 607 222 369, 075 75 18 255

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

Dar – Pol – przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 18 255,
607 222 369
Dar – Pol – przewozy osobowe,
Niemcy – super ceny z adresu na
adres – 075 75 18 255, 607 222 369
Auto Pomoc - Kraj - zagranica.
Wypożyczalnia lawet - 790 320 241
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Autoholowanie 24H - skup
samochodów całych i powypadkowych - 692 723 836
Autolaweta 24h - transport aut po
wypadku usługi motoryzacyjne skup
aut - 886 418 051
Bus towarowy blaszak - wersja maxi
(3,5x1,85x1,8) transport kraj - zagranica do 1,5t - 606 508 723
Eljan-Trans - przewozy krajowe
i międzynarodowe autobusy najnowsze 9,18,21,45 osobowe, ceny
konkurencyjne - 602 660 819
Lotniska Przewozy - Praga Berlin
– Wrocław - Katowice - 505 092 579
MPT Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl
- 075 717 40 25, 607 763 204
Podejmę pracę - na stanowisku
kierowcy kat B Ważna umowa o
prace, zarobki pełnią drugoplanową
rolę - 605 311 362
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 – tanio
- bus maxi - 669 367 214

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

Centrum masażu - Zapraszamy
do skorzystania z jedynej w Polsce
metody AUTOKINEZYTERAPII leczenia bóli kręgosłupa- skuteczność

INSTALACJE
HYDRAULICZNE

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

RESTAURACJA

gwarantowana- także przy chorobach
przewlekłych - 505 058 665
Dredy, profesjonalne wykonanie -

dredów najtaniej. Moje prace wysyłam
DYSPENSA
na maila. Prowadzę również skup

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
•
•
•
•
•
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 22.03.2009

dredów.
Proszę dzwonić na pewno
PIZZERIA
KUCHNIA
WŁOSKA
osobowe,
Dar – Pol – przewozy
się dogadamy - 793 332 003
Niemcy południowe – 075 75 18 255,
Jelenia
Góra,
ul.
Grunwaldzka
29
607 222 369
Fizjoterapeutka - z doświadCZYNNE OD 1100 DO 2300
; tel.- masaże
0 784-603-153
czeniem
częściowe, drenaż
limfatyczny,
rehabilitacja
pourazowa.
Dowóz na terenie Jeleniej
Góry
- GRATIS

Kredyty

			
			

*
*
*
*
*

ZA DARMO
PRZYJMĘ I ODDAM
Oddam szczeniaka - w dobre ręce
- 4 miesięcznego Malamuta - 500
870 034
Przyjmę szczeniaczka husky - z
błękitnymi oczkami. Jeżeli ma ktoś z
państwa do oddania pieska z opisu,
Błagam o kontakt! Dziękuję. Proszę
o kontakt - 721 522 845
Przyjmę telewizor - za darmo - 603
783 494
ZGUBIONO
Dokumenty auta o nr rejestracyjnym ___ dje56jl ___ proszę o kontakt
- 609 944 321
Kluczyki do Toyoty z osobnym
pilotem w Szklarskiej Porębie - przy
stoku Puchatek, bądź na stoku - 603
642 329

Tablicę rejestracyjną o nr DJE 23KT
w okolicach Jeleniej Góry uczciwego
znalazcę proszę o kontakt - 697
173 941

Tipsy żelowe, manicure, pedicure,
henna, parafina, makijaż okazjonalny - zapraszam serdecznie- 790
769 171

Dar – Pol – przewozy lotniska, Berlin,
Drezno, Lipsk – 607 222 369

Zabiegi laseroterapii - elektroterapii
i ultradźwięki u klienta w domu dojazd
na terenie Jeleniej gratis dyplomowana fizjoterapeutka - 500 257 931

Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra
VAT, e-mail maklarite@vp.pl - 75 71
74 025, 607 763 204

USŁUGI

Niemcy – przewozy Heilbronn,
Stuttgart, Treiburg i okolice – 075 75
18 255, 607 222 369

TIPSY Przedłużanie - zdobienie
paznokci metodą żelową od 60 zł.
Regulacja brwi, henna, manicure,
pedicure. Body Piercing, kolczykowanie ciała - 500 052 695

Rudy kotek - w Mysłakowicach zgubił się mały rudy kotek dla znalazcy
nagroda pieniężna - 501 046 043

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

DOCIEPLENIA

Odchudzę - w oparciu o zdrowe,
naturalne, suplementy, bez uczucia
głodu, bez efektu jo-jo. - 691 967 676

Przewozy Na Lotniska - BERLIN DREZNO PRAGA WROCŁAW
KATOWICE - 785 537 157

ZDROWIE I URODA

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

Masaże (leczniczy wyszczuplający)
- rehabilitacja w domu u pacjenta
posiadam własne łóżko do masażu
- 605 448 574

Tablicę rejestracyjną - DJ 11990,
znalazcę prosimy o kontakt na numer
tel. 663 233 041 lub 691 262 797 - 663
233 041

Wywrotka do 15 ton - Wywrotka
do 15 ton - 696 072 408

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

Super ceny, super efekty! - 663 641
363

Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec - 693 331 170

Tani transport krajowy - i zagraniczny.
Ładowność 1.5t. Szybko, tanio i solidnie - 792 791 299

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

Biuro Kredytowe
ul. Armii Krajowej 11/1
tel. 075 61 37 535
58-500 Jelenia Góra
tel. kom. 605 919 305 mczaprowska@dami.pl

ZNALEZIONO
Wilczur z kolczatką - biegającego
wystraszonego wilczura chyba sunię
znaleziono na skrzyżowaniu Ogińskiego Szpital z cieniutką tekstylną
obróżkę pod nią jest w schronisku
czeka na właściciela - 506 054 282
Szukam właściciela Golden Retrivera znalezionego w Miłkowie. Pies
ma tatuaż w uchu. Jest ułożony. Ma
ok. 5 -6 lat. Chętnie go przygarnę,
ale chciałabym, chociaż poznać imię
psa- 603 954 845
Dokumenty w Jeleniej Górze
dowód rejestracyjny na nazwisko
Czaplicki Rafal do odebrania jest pod
wskazanym numerem telefonu - 510
247 513
PRACA
DAM PRACĘ
Pani – dziewczyna, pokojówka do
małego pensjonatu w Miechowicach, dni pracy do uzgodnienia
– 600 487 497
TIPSERKA - lokal przy kosmetyczce i fryzjerze udostępnię - 604
665 899
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
Agencja ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Leśnej i okolic.
Mile widziana młoda osoba. Praca na
stałe - 605 097 861
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
Apteka - magistra farmacji na pełny
etat lub na 1/2 etatu w aptece w Jeleniej Górze - 501 339 047
Avon rozdajemy nagrody - zostań
konsultantka Avonu w katalogu 3/4
/2009 spełnij warunki programu a
otrzymasz w prezencie elegancka
torebkę skórzaną firmy Batycki - GG
8170064
Biznes - współpraca - jeżeli jesteś
gospodynią domową, studentką,
emerytka , rencistką , masz dużo wolnego czasu lub szukasz dodatkowego
zajęcia - ta oferta jest dla Ciebie
Cieśla budowlany - szukam cieśli
budowlanego do za szalowania schodów - 721 120 017

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.
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Cukiernik - najlepsza Cukiernia w
Karpaczu, spokojna, zatrudnia Cukiernika z doświadczeniem. Bardzo miła
atmosfera-dobre zarobki - 608 347 475

,biuro@crk-kadra.pl - 075 7543965,
605 661 481

Dam pracę - grafik - przyjmę do stałej
pracy w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, e-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000

Kontroler finansowy - firma z
branży metalowej poszukuje kontrolera finansowego. Wykształcenie
wyższe ekonomiczne, język niemiecki,
doświadczenie.Aplikacje:dduleba@
poczta.onet.pl - 602 554 057

Dam pracę - potrzebna dziewczyna,
pani - pokojówka praca w agroturystyce Piechowice, warunku do
uzgodnienia - 600 487 497
Delikatesy - zatrudnię na weekendy lub pełen etat sprzedawcę w
osiedl. delikatesach na czas nieokreślony, znajomość kasy . Oczekuję
osoby z umiejętnościami wysokiej
sprzedaży, o miłym usposobieniu
- 691 254 587
Dla ambitnych - od zaraz - jeżeli masz
wykształcenie min. średnie oraz jesteś
osobą przedsiębiorczą, kreatywną i
nie boisz się wyzwań, zapraszam na
rozmowę. Oferujemy wysokie wynagrodzenie. - 600 736 911
Dla młodych i dyspozycyjnych z prawem jazdy kat B - 505842530
Do baru Siedlęcin - zatrudnię pracownika sezonowego do punktu gastronomicznego w Siedlęcinie. Praca
od kwietnia do września siedlecin@
zamekchudow.pl - 075 713 75 97
Do księgowości - praca w biurze
rachunkowym - 667 899 388
Dodatkowa - chcesz dorobić legalnie zadzwoń min. średnie wykształcenie - 661 784 842
Doradca d/s odszkodowań - rodzaj
współpracy: umowa agencyjna umowa o dzieło. Przedział wynagrodzenia prowizyjnego: 1000 - 25.000.
miesięcznie. Aplikacje na adres:
krzysztof.rusiecki@prawo-kancelaria.
pl - 693 547 099
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
Doradca finansowy - Dodatkowa
praca - MOBILNY DORADCA FINANSOWY; zainteresowanych ofertą
prosimy o CV i LM na adres: jaroslaw.
oziemski@prawo-kancelaria.pl - 728
921 037
Doradca finansowy - minimum
roczne doświadczenie w sprzedaży.
Praca na działalność gospodarczą.
Najwyższe stawki na rynku. CV
wyślij na adres: slawomir.bozenta@
getin-finance.pl Doświadczony tynkarz - do
tynków z agregatu! Dobre zarobki!
- 509 074 657
Grafik/webmaster - wszystkich zainteresowanych proszę o
kontakt djop@softpact.com
- 00353872127405
Grecja - praca - Praca w Grecji dla
kobiet (700euro). Zadzwoń, napisz,
przyjdź : 075 647 44 02; almavar@almavar.pl; ALMA VAR, Działkowicza 32A,
58-506 Jelenia Góra. - 075 647 44 02
Grecja - praca-pizzeria - Poszukujemy mężczyzny (30-40lat)do pracy,
do robienia pizzy w pizzerii. Miesięcznie netto 1200 euro. Wymagany
dobry angielski. Przyślij CV:almavar@
almavar.pl - 075 647 44 02
Instruktor - Zatrudnimy instruktora pracowni artystycznej na pełny
etat w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Oferty prosimy składać na adres: ul
Kiepury 44, 58-506 Jelenia Góra - 0
75 64 31 63
Inż. mechanik - firma z branży
konstrukcji stalowych zatrudni inż.
mechanika ze znajomością języka
niemieckiego, angielski - dodatkowy
atut - 668 092 581
Kelner/barman - hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu poszukuje pracownika na stanowisko kelner/barman.
- 605 154 020
Kelnerkę - Restauracja Same
Dobre Destylaty w Karpaczu zatrudni
kelnerkę/barmankę. Atrakcyjna praca
w miłym zespole. - 601 322 379
Kelnerki Grecja - kelnerki w Grecji
- 075 647 44 02
Kierowca komunikatywny - od
zaraz zatrudnię kierowcę do rozwożenia pieczywa - 516 125 311
Kierowca na busa - potrzebny
w pełni dyspozycyjny kierowca na
busa, mile widziane doświadczenie
w handlu - 507 214 845
Kierownik recepcji - język angielski lub niemiecki, doświadczenie w
hotelarstwie - recepcja, zarządzanie
zespołem - CRK Centrum Rekrutacji
Kadr Jelenia Góra ul. Wiejska 29

Kierownik sklepu - z doświadczeniem. - 609 842 593

Kowary- praca w ochronie - odpowiedzialnego mężczyznę do pracy
w ochronie w obiekcie handlowym
- 695 847 055
Księgowa - pilnie zatrudnię do
uproszczonej księgowości, najlepiej
ze znajomością Buchaltera i Płatnika. Dobre wynagrodzenie. oferty:
banas.8567@nettax.com.pl - 510
243 264
Kucharz - hotel „Sasanka” w
Szklarskiej Porębie zatrudni samodzielnego kucharza- umowa o pracę.
- 075 75 28 000
Kucharza - hotel w JG - z doświadczeniem , Pana , na etat zatrudni Hotel
w Jeleniej Górze. CV na e-mail : kontakt@hoteltango.pl - 661 689 790
Lakiernik mebli - młody, ambitny
z dużym doświadczeniem, szukam
pracy jako lakiernik w pełni dyspozycyjny, podejmę od zaraz - 500
551 773
Lektorzy - poszukuję lektora
języka niemieckiego i angielskiego
okolice Trzebnicy - 519 516 145
Mechanik samochodowy - Zatrudnimy doświadczonych mechaników
samochodowych ( mile widziana
specjalizacja np. elektronika pojazdów) w dużym, rozwijającym się
auto-serwisie. - 603 499 068
Młody dyspozycyjny - potrzebny
pan od 20-50 lat, dyspozycyjny, prawo
jazdy B, mile widziane doświadczenie
w handlu - 507 214 845
Murarz - klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie. - 075
64 64 557 lub 0501 418 553
Na budowę - poszukuję osób do pracy
na budowie. - 661 961 708
Nauka biznesu - doskonałe warunki,
wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia. Sprawdź. Naucz się planowania kariery biznesowej-warto.
- 604 349 342
Niemcy - zbiory - od maja na 3 miesiące truskawki, maliny, róże okolice
Koblenz kobiety po 35, niemiecki
podstawy, lista do końca marca - 692
515 226
Nowa firma - Przyjmę osoby do
współpracy z MLM. Nowa firma na
rynku Polskim, dobrze prosperująca.
Zapewniam profesjonalne szkolenia
i wysokie prowizje. Sprawdź, warto.
- 660 380 398
Odstąpię księgarnię - Odstąpię
księgarnię internetową! Po więcej
informacji pisz moyzessh@tlen.pl lub
dzwoń - 663 429 779

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)
Odstępne za solarium - oddam
funkcjonujące solarium a w Jeleniej
Górze po remoncie z reklamami, łóżko
Ergoline 500 za nie dużą kwotę z przyczyn osobistych - 507 870 086
Oferta - poszukujemy liderów
sprzedaży wśród osób ceniących i
praktykujących zdrowy tryb życia.
Produkt w Polsce nowy, z sukcesem
odbierany w 30 krajach. Korzystny
i prosty system współpracy. - 792
257 299
Oferta pracy - firma branży finansowej poszukuje 2 managerów, kontakt:
pra.ca@vp.pl - 601 614 765
Oferta pracy - holenderska firma
szuka pracowników m/k najlepiej ze
znajomością angielskiego i niemieckiego - 075 075 52566
Opieka Stuttgart - opieka nad osobami starszymi. Wysokie stawki.
Agencja Zatrudnienia Intelmet, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań - 075
724 89 60

Opieka w Niemczech - dla samotnej do opieki 86-letniej, chodzącej o lasce
Pani we Frankfurcie. Za utrzymanie,
zamieszkanie i niewielki zarobek,
język polski. - 791 188 727
Opieka w Niemczech - do opieki
starszej Pani (nieleżąca) okolice
Frankfurtu od 26.03.09.Wymagany j.
niemiecki i własna działalność gospodarcza. - 509 908 822
Opiekunka do dziecka - poszukuję
osoby do opieki nad 7 letnim dzieckiem, jeden tydzień odprowadzenie
do szkoły, a drugi przyprowadzenie ze
szkoły i opieka do 18-19 godz. 4,00zł./
h okolice Tesco - 694 900 333
Opiekunka do dziecka - szukamy
opiekunki do dziecka 2 latka na 4,5 godz.
dziennie. Opieka u nas, Zabobrze II Noskowskiego. Mile widziana pani emerytka
zam. w pobliżu - 603 291 971
Opiekunki - Szukamy kobiet z min.
komunikatywnym niemieckim do
pracy jako opiekunka osób starszych
w Niemczech. - 075 647 22 42
Pełny etat - jeśli masz działalność
gospodarczą lub pracujesz za granicą
ta praca jest dla ciebie , nie koliduje z
prowadzeniem własnej firmy a, sporo
zaoszczędzisz . Gwarantujemy płacenie ZUS - 075 761 48 09
Personel do restauracji - szukam
młodych i ambitnych ludzi do pracy
w restauracji w Karpaczu. Dogodne
warunki dla studentów, możliwość
zakwaterowania - 514 197 923
Pizzeria zatrudni - Pizzeria zatrudni
kierowcę z własnym samochodem do
rozwożenia pizzy. Znajomość miasta
mile widziana. - 512 380 308
Podłączenie junkersa - zlecę
podłączenie/przeniesienie w inne
miejsce junkersa gazowego wraz z
podłączeniami wody. Jelenia Góra.
- 075 61 20 235
Pomocnik na budowę - Przyjmę
pomocnika na budowę. 7 zł/ h - 669
266 661
Poszukuję liderów - Nowa, duża
firma MLM poszukuje współpracowników. Mile widziani liderzy innych, np.
byłych lub nierozwojowych struktur.
Doskonałe warunki, Sprawdź! - 792
128 282
Prac. biura turyst. Grecja - poszukujemy kobiet do pracy w biurze
turystycznym na greckiej wyspie
Rodos. Miesięcznie netto 700 euro.
Wym. dobra znajomość j. ang. ALMA
VAR, Działkowicza 32A, Jelenia
Góra,e-m.:almavar@almavar.pl - 075
647 44 02
Praca - Karpacz - zatrudnię doświadczoną kucharkę i konserwatora - 604
287 331
Praca - Praca w firmie handlowej , od zaraz - obsługa klienta
- 757647019
Praca dla fizjoterapeuty - mężczyzny w Świeradowie Zdr. Mile
widziana znajomość jęz. niemieckiego
i dyspozycyjność. masaz@konto.pl
- 691 499 946
Praca dla przedstawicieli - firma
TEMIDA poszukuje kreatywnych
przedstawicieli - 509 029 334
Praca dla szwaczek - stała lub
dodatkowa. Wymagania - Umiejętność szycia spodni jeansowych
Atrakcyjne wynagrodzenie - 075 75
50 120
Praca dla trenerów - firma szkoleniowa zatrudni trenerów z zakresu:
Zakładowej działalności socjalnej i
zasiłków chorobowych, opiekuńczych,
macierzyńskich - 075 64 35 105
Praca dodatkowa - 1 zł + kuferek
kosmetyczny + 50 zł + woda Toaletowa Eclipce GG 12499228 Zapraszam serdecznie
Praca dodatkowa - możliwość zarobienia od 300 do 500zł miesięcznie.
Wystarczy komputer z dostępem do
Internetu. - 511 236 588
Praca dodatkowa - praca dodatkowa w branży Wellness 500-2000
zł/m-c Zapewniamy szkolenie. Wymagane min. średnie wykształcenie - 509
677 828 075 753 38 12
Praca dodatkowa - wpisowe 1 zł +
50 zł + Kuferek kosmetyczny + wiele
innych nagród za wejście do firmy
Woda Eclipce gratis - GG 12499228
Praca domowa - szukam osób ze
Staniszowa - 512 151 705
Jeleniogórska firma informatyczna
CodeTwo zatrudni Pracownika ds.
Marketingu i Sprzedaży. Praca na
stałe, wynagrodzenie od 2000 zł
netto.
Więcej na www.codetwo.pl/praca,
tel : 075 646 1001

Praca na kuchni - nowo otwarty
obiekt w Świeradowie Zdroju zatrudni
kucharzy i pomoce kuchenne bliższe
informacje pod numerem 668308538
lub osobiście ul. 11 listopada 15 - 668
308 538
Praca na rzecz OFE - akwizycja
OFE. Za każdą umowę do OFE
powyżej 20 zł składki z ZUS-u płacę od
300zł do 600zł plus 1,5 % od kapitału
klienta. - 063 244 59 09
Praca od kwietnia - AXA Polska
poszukuję przedstawicieli. Wysokie
wynagrodzenie stałe oraz prowizje.
Nauczymy nowego zawodu. CV i LM
wyślij na adres jacek.potrzeszcz@
axa-polska.com.pl - 507 051 965
Praca od zaraz - przyjmę do pracy
od zaraz kosmetyczkę i tipserkę - 691
617 002
Praca od zaraz! - szukamy doświadczonego pracownika do obsługi
sprzedaży w Centrum Ogrodniczym
(Jelenia Góra). Umowa o pracę!
Wymagana umiejętność obsługi kasy
fiskalnej, podstawowe wiadomości z
dziedziny ogrodnictwa - 600 874 519
Praca OFE - wysokie wynagrodzenie prowizyjne, czas pracy nienormowany. - 504 706 707
Praca w gastronomii - zatrudnię w
pełni dyspozycyjną osobę do pracy w
kawiarence - 507 214 845
Pracownik biurowy - od zaraz,
wykształcenie min. średnie znajomość
obsługi komputera i innych urządzeń
biurowych, komunikatywność, podstawy rachunkowości - 502 100 184
Pracownik ds. marketingu - jeleniogórska firma informatyczna CodeTwo
zajmująca się tworzeniem oprogramowania zatrudni pracownika do spraw
marketingu i sprzedaży. Wynagrodzenie od 2000 zł netto - 075 646 1001
Pracownik pizzerii - Grecja Wymagane doświadczenie, dobra
znajomość j. angielskiego,30-40 lat.
Wynagrodzenie 1200euro.Zadzwoń
- 075 647 44 02, napisz:almavar@
almavar.pl ALMA VAR, Działkowicza
32A, Jelenia Góra - 075 647 44 02
Prezenter produktu - od maja
ciekawa i dochodowa praca. Wymagany sam. osobowy. Wiek 25-55 lat.
Bezpłatne szkolenie. - 509 82 50 71
Profesjonalne szkolenia organizujemy kursy zawodowe najbardziej poszukiwanych zawodów na
rynku pracy. Szkolenia - fryzjerskie
- kosmetyczne - masażu i tipserskie.
Centrum Szkoleniowe Academicus
- 75 76 75 626
Programistów - Poszukuje
programistów: Dotnetnuke, C++, ASP.
NET - wymagane doświadczenie i
portfolio z Jeleniej Góry Lub okolic
Lwówka Śląskiego. CV na adres
arekdom@9adm.com - stała współpraca - 0447853396142
Przedstawiciel bankowy - Praca
dla dużego banku. Oferujemy: umowę
o pracę, samochód, oczekujemy:
zaangażowania, prawa jazdy kat. B,
CV na adres: cv@promore.pl Nr ref.
JG/PG/J - 587 815 880
Przedstawiciel handlowy branża hotelarska(SPA),wymagane
doświadczenie handlowe - CRK Centrum Rekrutacji Kadr Jelenia Góra ul.
Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl - 075
7543965, 605 661 481
Przyjmę budowlańców - do pracy
na budowie dekarzy, murarzy, pomocników budowlanych - 500 062 371
Psychologa - wtz - Zatrudnimy
psychologa na 1/8 etatu w Warsztacie
Terapii Zajęciowej. Oferty prosimy
składać na adres: ul Kiepury 44, 58506 Jelenia Góra - 0 75 64 31 63
Recepcja - hotel 3-gwiazdkowy
w Karpaczu zatrudni pracownika na
stanowisko recepcjonisty/ki - 605
154 020
Recepcja - hotel w Szklarskiej
Porębie poszukuje pracownika na
stanowisko recepcjonistka. - 501
700 433
R ecepc j a / restaurac j a
- Hotel 3*** w Karpaczu zatrudni
recepcjonist(k)ę/kelnera. Wymagana
dobra znajomość j. niemieckiego.
- 501 444 017
Recepcjonista/stka - hotel
3-Gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
na stanowisko recepcjonista/stka
- 605 154 020
Restauracja - nowo otwarty
obiekt Złoty Potok - Gryfów zatrudni
kucharzy i pomoce kuchenne - 509
229 092
Solarium - praca - odstąpię funkcjonalne solarium w Jeleniej Górze z
przyczyn osobistych. Lokal po remoncie, miejsce dla tipserki i fryzjerki - 507
870 086, 723 020 188

Sprzątanie - pani do sprzątania
w domu 1- raz w tygodniu. - 880
044 904

Poszukuję pracy - kierowca kat.
B, lat 36 - kraj i zagranica - 605
913 469

Sprzedawca Grecja - zatrudnimy
sprzedawcę w ekskluzywnym supermarkecie na greckiej wyspie RODOS.
- 075 647 44 02

Poprowadzę dom, gotowanie,
sprzątanie, prasowanie, pieczenie
ciast, praca w ogródku - 661 238
488

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

Podejmę pracę jako opiekunka
do dziecka. Posiadam doświadczenie i jestem dyspozycyjna – 517
757 727

Stała praca - Młody, bez nałogów,
średnie z maturą, kurs spawacza
podejmie od zaraz stałą pracę w okolicach Kowar - 513 317 044
Super oferta - Posiadasz działalność
gospodarczą? Ta praca jest dla Ciebie.
Wysoka prowizja. Zostań współpracownikiem dużej firmy do zarządzania
własnymi strukturami handlowymi
- 604 316 613
Super praca - zostań konsultantką w
firmie Tupperware, atrakcyjna prowizja
super nagrody, brakuje Ci pieniędzy,
chcesz dorobić do budżetu domowego zadzwoń lub napisz becia30@
poczta.fm pomogę Ci zacząć - 501
046 043
Szukam do sprzątania - Pani do
sprzątania w domu 1-2 razy w tygodniu. Mile widziane referencje - 693
188 632
Szukam pilnie pracy - na budowie
(gładzie ściany i sufity z regipsów,
docieplenia itd. ) - 796 880 198
Szukam pracy - szukam pracy prawo
jazdy kat B lat 29 - 512 134 210
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, doświadczenie
hotelarskie i gastronomiczne - 721
757 515
Tel. obsługa klienta - Hurtownia
medyczna Opal Med zatrudni osobę
do telefonicznej obsługi klienta. Płaca
1000zł netto +prowizja. Cv tylko
e-meilem: rekrytacja@opalmed.eu
- 075 64 53 928
Telemarketer(ka) - do sprzedaży przez telefon. wysokie zarobki!
Dogodne godziny pracy. Cv na mail
praca@jpkomputery.com.pl - 075
64 20 210
Telemarketer(ka) - Pozyskiwanie klientów. Dobrze płatna. CV
wysyłać na adres ;marcus0@poczta.
onet.eu - 661 784 842
Tynkarz - zatrudnię z doświadczeniem przy tynkach maszynowych,
oferuje dobre zarobki - 511 545 064
Ulotki - osoba do roznoszenia
ulotek pn. - pt. 3 godziny od 15 do 18
przez marzec - 695 980 507
Unit menadżer - Świetna oferta dla
Unit Menadżerów. Branża finansowa.
Zadzwoń umów się. Zaproponujemy
naprawdę konkurencyjne warunki.
- 667 894 576
Współpraca - duża i prężna firma
poszukuje współpracowników do
budowania własnej struktury biznesowej. - 722 901 667
Współpraca - poszukuję osób do
współpracy - 661 784 842
Współpraca z Cemworld - nowa
w Polsce, duża i prężna firma poszukuje współpracowników. Praca dla
każdego. Obowiązkowe szkolenia.
Świetne zarobki - 792 128 282
Zarabiaj z Oriflame - 0zl wpisowego, na start – 50 zł+ kuferek,
kupuj 23% taniej kosmetyki. info GG
8020136 - 669 755 260
Zatrudnię - pilnie - Od zaraz na
dobrych warunkach do prowadzenia
małego sklepu, osobę, która chce
pracować. Wymagamy:min.3-nie
doświadczenie w handlu spożywczym. Adres: Os. Czarne, Nowa 3,
Jelenia Góra - 756 474 728
Zatrudnię murarzy - 2 murarzy po
15.03. Praca w akordzie. Wymagania
: Umiejętność czytania planów. - 667
656 960
Zatrudnimy Akwizytorów i przedstawicieli do sprzedaży zestaw
solarnych. Mile widziane osoby
doświadczone w sprzedaży bezpośredniej. Wymagania: własny laptop
+ telefon. W nagrodzenie 500 zł od
podpisanej umowy. - 506 717 487
PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Emerytowana nauczycielka
nauczania zintegrowanego pomoże
w odrabianiu zadań domowych i
uzupełni wiedzę w domu ucznia
– 798 790 112
Kierowca emeryt duża praktyka
ciężarowe - autobus akt. badania
na przewóz osób oczekuje na propozycję - 669 569 669
Szukam pracy na budowie jako
pomocnik lub prace dorywcze
podejmę się każdej pracy - 500
336 915
Jako kierowca kat. B lub pomocnik na budowie - 723 163 774
Kierowca, szofer, kurier, traktorzysta lub inne, prawo jazdy kat.
B.T dyspozycyjny, bez nałogów w
pełnym lub niepełnym wymiarze
godzin, 25 l. praktyki za kierownicą
- 782 682 132
Fizjoterapeutka, studia licencjackie, podejmie pracę w Jeleniej
Górze, fizykoterapia, kinezyterapia,
dobry kontakt z pacjentami - 790
768 943
18 lat – weekendy - Karpacz - podejmę
pracę w weekendy na terenie Karpacza lub Kowar w charakterze pomocy
kuchennej. Jestem uczennicą 3 klasy
technikum hotelarskiego i mam doświadczenie w tej branży - 723 471 261
2 pokoje w Cieplicach - kierowca
szuka pracy, posiadam wszystkie
dokumenty, kursy itd. - 605 450 812
25 latek- szuka pracy - młody, bez
nałogów, średnie z maturą, kurs
spawacza, wszechstronny i pracowity,
podejmie od zaraz stałą pracę w okolicach Kowar - 513 317 044
25 latek z II grupą - Szuka pracy
najlepiej biurowej. Znajomości języka
niemieckiego i angielskiego programy
biurowe MS Office oraz graficzne
Corel i Photoshop. - 606 698 675
Absolwentka - szukam pracy
jako sprzedawca lub kasjerka. Kontakt
agatqua11@wp.pl - 665 913 713
Ambitny i kreatywny - prawo jazdy
kat. B, duże doświadczenie w pracy
z klientami w Polsce oraz za granicą.
Dobry j. ang. oraz komunikatywny niemiecki - własny samochód, doświadczenie hotelarskie i gastronomiczne
- 721 757 515
Ambitny inżynier - inżynier, znajomość pakietu Office, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo jazdy
kat. B, zarządzanie produkcją i zespołem ludzkim, programowanie cnc,
- 663 164 547
Ambitny podejmie pracę - mam 29
lat podejmę pracę najchętniej jako
magazynier lub pomocnik, posiadam
uprawnienia na wózki widłowe i mam
doświadczenie w pracy na wózku
widłowym. Zależy mi na pracy stałej.
- 695 568 912
Budowlane - doświadczenie w
pracach wykończeniowych, szpachlowanie, montaż ścianek dział. płytki,
docieplenia budynków itp. Maciej 31
- 516 468 883
Budowlaniec - od zaraz! gładzie,
regipsy, panele, malowanie, ocieplenia, murowanie - 665 685 608
Budowlaniec - podejmę pracę
od zaraz! gładzie, regipsy, panele,
malowanie, murowanie, ocieplenia
- 665 685 608
Budowlańcy - podejmiemy legalną
pracę na budowie od zaraz. Doświadczenie, wykształcenia budowlane.
- 601 972 043
Budowlańcy szukają pracy - od
zaraz na budowie. Doświadczenie,
wykształcenia budowlane - 601 972
043
Dietetyk ,technik żywienia - z
doświadczeniem podejmie współpracę - własna działalność gospodarcza - 503 544 940
Do biura- doświadczenie - poszukuję pracy na stanowisko pracownika administracyjnego. Posiadam
doświadczenie w pracy biurowej.
- 663 954 026

30 lat w handlu - doświadczenie w
szkoleniu na sprzedawców, cukierników - oczekuję propozycji pracy
- 606 260 872

Do prac na budowie - młody dyspozycyjny z dużym doświadczeniem w
budownictwie (wykończenia), prawem
jazdy i własnym samochodem podejmie prace na budowie - 791 615 636

Doświadczony tokarz - ślusarz
podejmie pracę - 889 942 595

Doradca klienta - kobieta, 31 lat,
wykształcenie średnie, doświadczenie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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w branży usług finansowych (produkt
bankowy), prawo jazdy kat. B. - 512
411 040

Jako kierowca B i C - Jeździłem
trochę po Europie i dużo po kraju
- 724 297 578

Doświadczenie w ulotkach - mam
duże doświadczenie w roznoszeniu
ulotek, chętnie przyjmę zlecenie!
- 725 120 474

Jako kierowca B, C+E - student
zaoczny o kier. transport, na stanowisko kierowcy na umowę o pracę,
mam 25 lat uczciwy odpowiedzialny,
bez nałogów - 516 722 318

Doświadczony kierowca podejmę pracę jako kierowca krajzagranica, Prawo Jazdy kat. B,C+E,
Karta Kierowcy, Kurs na przewóz rzeczy, aktualne badania, język angielski,
20 letnie doświadczenie zawodowe
- 603 209 041
Doświadczony kurier. - posiadam
dziesięcioletnie doświadczenie jako
kurier, nawiązuje dobry kontakt z
klientami. - 519 409 955
Duże doświadczenie - w hydraulice. Ostatni okres pracowałem jako
kierowca (kat B). Studiuję zaocznie
budownictwo na Politechnice Wrocławskiej. Miły, ambitny i komunikatywny. - 661 522 201
Dyspozycyjna - młoda dyspozycyjna podejmę każdą pracę. M.in.
opieka nad dzieckiem, prace biurowe,
kelnerka itd. - doświadczenie w pracy
administracyjnej (referent ds. kadr.) mail
: anula2705@wp.pl - 505 242 233
Dyspozycyjna szuka pracy posiadam doświadczenie na stanowisku kelnerki oraz pomocy kuchennej,
podejmę każdą pracę na terenie
Jeleniej Góry - 798 486 557
Dyspozycyjny student zaoczny
- jestem dyspozycyjny, sumienny,
dyspozycyjny, wykształcony, szukam
każdej pracy (fizycznej, umysłowej)
jakiejkolwiek,, proszę o kontakt na
maila: jeden_kubus@tlen.pl - 791
744 730
Dziewczyna szuka pracy - 21 lat,
dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B,
Mam doświadczenie w zawodach
gastronomicznych. Podejmę prace
w dowolnym wymiarze godzin. - 798
486 557
Elektro instalator - wszystko co
z elektryką związane - każda praca
- 798 497 521
Elektryk - hydraulik - Jestem
elektromonterem z uprawnieniami
bez ograniczenia napięcia, wykonuje
też instalacje hydrauliczne Co, prawo
jazdy B,C. - 667 939 614
Emeryt szuka pracy - Emeryt
poszukuje pracy. Od zaraz ! - 075
75 31 188
Fizjoterapeuta - podejmie pracę
w zawodzie - 605 448 574
Fizjoterapeuta - poszukuję
zatrudnienia w zawodzie jako fizjoterapeuta, masażysta na terenie Jeleniej
Góry lub okolic (birhov@o2.pl - 793
050 072
Fizyczna - prawo jazdy B, doświadczenie na kuchni pracowita, szybko się uczę,
32 lata, kobieta, sumienność i zaangażowanie są moim autem - 691 181 779
Fizyczna - szukam pracy fizycznej
może być na czarno - 607 342 426
Fryzjerka, tipserka. - Fryzjerka z
praktyka za granica poszukuje pracy.
Posiadam również uprawnienia do
wykonywania tipsów. - 785 799 959
Gastronomia - kobieta szuka
pracy w gastronomii - 721 321 006
Gastronomia, hotelarstwo podejmę poważną ofertę pracy w
JG lub okolicach (posiadam duże
doświadczenie) - 695 943 795
Gospodarstwo rolne - lub innej
fizycznej. - 885 303 715
Handlowiec - prawo jazdy kat. „B”,
najchętniej jako kierowca. Bez nałogów, dyspozycyjny. e-mail: bebciu@
o2.pl - 502 860 941
Hydraulik - hydraulik podejmie
pracę od zaraz - 663 071 435
Inżynier bud. drogowego - Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz
Technikum Budowlanego o profilach
Budowa Dróg i Mostów Kołowych,
pakiet Office, Droga, AutoCad, prawo
jazdy kat. B, komunikatywny j. angielski, wiek 25 lat - 665 648 002

Jako kierowca C+E - student
zaoczny o kier. transport, na stanowisko kierowcy na umowę o pracę,
mam 25 lat uczciwy odpowiedzialny,
bez nałogów - 516 722 318
Kadry i administracja - wykształcenie wyż.-mgr, obsługa komp. (Word,
Excel), urządzeń biur., pełnomocnik SZJ, certyfikat audytora wew.,
obsługa programów: Płatnik, Intrastat.
Doświadczenie w firmie niemieckiej - 3
lata. - 507 125 020
Kelnerka - jako kelnerka, jestem
mila, uczciwa, bez nałogów z okolic
Karpacza - 605 956 049
Kelnerka - praca na weekend
- Osoba ucząca się poszukuje pracy
na weekendy w charakterze kelnerki
w okolicach Karpacza - Jeleniej Góry
- 504 060 893
Kier. B C D E/widlak/bus - lub
podejmę współprace z własnym
busem maxem. Posiadam uprawnienia na wózek widłowy - 515 604 999
Kierowca – B, C, C+E szuka pracy
- 605 450 812
Kierowca - bus - szukam pracy jako
kierowca do 3,5t. Mam doświadczenie
jako kurier, dobra znajomość tras, firm,
topografii, pracowity - 600 185 431
Kierowca - szukam pracy jako
kierowca, posiadam prawo jazdy kat.
B+E, C, C+E. Jestem uczciwy bez
nałogów - jeździłem 1 miesiąc do Dani,
Niemiec Czekam na oferty. Lwówek
Śląski - 669 571 943
Kierowca B C E - wiek 28 wykształcenie średnie j. niemiecki j. angielski,
kurs na przewóz rzeczy, aktualne
badania. Dokładny i sumienny Kowary - 660 405 579
Kierowca B i C - jako kierowca na
kraj i poza. - 724 297 578
Kierowca B od pon. do pt. - szukam
pracy najlepiej w charakterze kierowcy
- zaopatrzeniowca prawo jazdy kat
B doświadczenie wiek 25 lat dyspozycyjny ( oprócz sob. i ndz. - szkoła
zaoczna) - 790 209 152
Kierowca B, C, C+E - jako kierowca na terenie Polski - posiadam
kartę kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, kurs na wózki widłowe, aktualne
badania, książeczka zdrowia lat 32
- 500 219 609
Kierowca B, C, C+E - szuka pracy,
posiadam wszystkie dokumenty i
kursy - 605 450 812
Kierowca B, C, E - solidny i uczciwy
wiek 28 wykształcenie średnie znajomość j. angielskiego j. niemieckiego
- 660 405 579
Kierowca B+E, C+E - dyspozycyjny, kurs na przewóz rzeczy - 603
543 269
Kierowca BC+E - jako kierowca
posiadam wszystkie dokumenty - 605
450 812
Kierowca bus - szukam pracy jako
kierowca do 3,5t.mam doświadczenie jako kurier i znam dość dobrze
topografię dolnego śląska i nie tylko
- 600 185 431
Kierowca C+E - podejmę pracę jako
kierowca - od zaraz - 662 219 248
Kierowca C+E - w transporcie
międzynarodowym. Mam doświadczenie na chłodniach.12 lat Hiszpania
i Włochy. - 691 466 704
Kierowca kat B - młody, dyspozycyjny kierowca podejmie pracę nawet
za niskie zarobki i na złym sprzęcie.
Ważne zatrudnienie - 605 311 362
Kierowca kat. B - bardzo chętnie
podejmę pracę jako kierowca, niestety
z tego faktu ze jeszcze się uczę mogę
pracować tylko od godzinny 15 - 510
111 601

Kierowca kat. B - dyspozycyjny,
młody, bardzo chętny do pracy na
stanowisku kierowcy - czegokolwiek.
Doświadczenie na drogach Polskich i
zagranicznych - 725 525 640
Kierowca kat. B - jako kierowca
- 691 503 055
Kierowca kat. B - pilnie jako kierowca, w firmie kurierskiej itp. młody,
ambitny, uczciwy, posiadam samochód osobowy - 601 059 275
Kierowca kat. B, C - szukam pracy
jako kierowca na terenie Jeleniej Góry
- 516 021 761

Młody z samochodem - mam 22 lata
posiadam prawo jazdy kat B od 4 lat
wykształcenie średnie. Bdb. Znajomość
komputera – 665 466 575
Montażysta PCV - przy montażu
lub na produkcji - 512 134 210
Murarze szukają pracy - doświadczeni, wykwalifikowanie murarze (nie
tylko) podejmą pracę od zaraz. - 601
972 043
Murarze szukają pracy - podejmiemy legalna pracę na budowie od
zaraz. Wykształcenia budowlane,
doświadczenie - 601 972 043

Kierowca szuka pracy - posiadam
wszystkie dokumenty i badania, kartę
kierowcy, doświadczenie w transporcie międzynarodowym i krajowym,
nawigacja GPS - 663 791 996

Na weekendy - książeczka sanepidu
- 515 843 442

Kobieta lat 46 - podejmie pilnie
pracę w charakterze pokojowej na
kuchni, itp. - pilnie - 691 839 519

Od zaraz - podejmę jakąkolwiek
pracę. Jestem pełnoletnia. Najlepiej
barmanki mam doświadczenie. Pilne
- 697 560 620

Konserwator - podejmę pracę
jako konserwator lub inna fizyczna
- 885 303 715
Konserwator - różne - wszechstronny - w średnim wieku z bogatym
doświadczeniem, dobra organizacja
pracy. Uprawnienia na obsługę pieców gazowych, spawanie MIG/MAG,
remonty, pr. jazdy kat. B - 508 702 230
Księgowa - kasjer - 511 765 784
Księgowa podejmie pracę - szukam pracy od zaraz w księgowości
/ewentualne również zlecenia, porady
prawne/. Doświadczenie zawodowe,
35 lat stażu na stanowiskach kierowniczych. - 880 238 242 075 74 123 73
Kucharz - kucharz z doświadczeniem poszukuje pracy - 513 652 651
Kucharz - pomoc kucharza kobieta, młoda, dyspozycyjna podejmie od zaraz pracę jako kucharz
lub pomoc kucharza, wykształcenie
zawodowe gastronomiczne. Na terenie Jeleniej Góry i okolic. e-mail:
mojapraca@aol.pl - 501 973 711
Kucharz samodzielny - młody
kucharz samodzielny z doświadczeniem kilkuletnim dyspozycyjny
bezkonfliktowy podejmie prace w
restauracji pensjonacie hotelu. - 511
896 277
Kucharz-praca dorywcza poszukuję pracy dorywczej głównie
w tygodniu. Najlepiej w Karpaczu
lub w Jeleniej Górze. Wykształcenie:
wyższe , kierunek: gastronomia. - 506
128 011
Lakiernik pojazdowy - doświadczony lakiernik lat 31 podejmę pracę
przy malowaniu aut może być też
mebli w Jeleniej Górze i okolicach. Od
zaraz - 515 784 108
Magazyn - podejmę pracę w hurtowni, magazynie w Jeleniej Górze,
posiadam uprawnienia na wózki
widłowe spalinowe i elektryczne
- 515 784 108
Magazynier, kierowca - młody
26 lat, prawo jazdy kat B od 6 lat
kierowca aktywny, uprawnienia
na wózek widłowy od 7 lat - 792
473 415
Magister sztuki - dyplom ukończenia studiów magisterskich w
zakresie sztuki i kultury muzycznej,
mężczyzna 25 lat, podejmę pracę
w domu kultury, szkole muzycznej,
ogólnokształcącej, w firmie nagłośnieniowej - 604 460 269
Mężczyzna wyk. wyższe – 30lat,
prawo jazdy, biegła znajomość
niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, obsługa komputera, poszukuje pracy - 510 728 077
Młoda para wyjedzie - 21 i 25 lat
wyjedzie za granicę do opieki język
niemiecki - 509 282 546
Młody - młody, ambitny, zaradny
poszukuje pracy najlepiej w okolicach Jeleniej Góry - 889 031 189
Młody - stała lub dorywcza. Proszę o kontakt z adresem e-mail :
maximaxx@o2.pl lub z numerem
telefonu - 514 599 356

Od zaraz - 22 lata student zaoczny
prawo jazdy kat B, doświadczenie w
handlu - 793 240 588

Od zaraz - podejmę pracę -26 lat, po
wojsku, prawo jazdy kategorii B ,uprawnienia na wózek widłowy, doświadczenie
w ukończeniach wnętrz, kompetentny i
uczciwy. - 694 627 966
Op. koparko-ładowarki - umowa zlecenie lub pełny etat - 669 947 996
Op. żurawi wieżowych - operator
żurawi wieżowych kat.1Ż podejmie
pracę - 889 251 448
Operator - szukam pracy jako
operator koparko-ładowarki. - 510
210 129
Operator kierowca - koparkoładowarki lub kierowca posiadam
uprawnienia oraz doświadczenie
- 669 385 993
Operator kop.- ład. - posiadam
uprawnienia jako operator koparkoładowarki- wszystkie typy. Podejmę
pracę od zaraz. - 075 78 97 032
Operatywna szuka pracy - młoda,
zaradna, wykształcenie wyższe,
szuka pracy w godz. 8-14 magda.
teresa@vp.pl Piaskarz, kierowca - pilnie poszukuję pracy, posiadam: prawo jazdy
kat. B i C, umiejętność piaskowania,
kuleczkowania, uprawnienie na suwnice, wózki widłowe - 607 432 039
Pilne - kobieta 50-letnia ,wykształcenie
średnie dyspozycyjna. Podejmę pracę
na terenie Jeleniej Góry lub okolic e- mail
kusiak56interia.pl - 782 976 109
Pilnie - młody, dyspozycyjny z
zawodu piekarz z 10 letnim doświadczeniem z okolic Świerzawy-Złotoryi
podejmie pilnie prace. Pracowałem
również jako pracownik produkcyjny i
pracownik ochrony - 721 582 598
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Pilnie - pan z doświadczeniem i
komunikatywnym niemieckim podejmie pracę przy opiece nad starszym
mężczyzną, raz przy pielęgnacji
posesji. Najchętniej za granicą. - 075
721 10 38

Pilnie szukam pracy - mam 26 lat,
średnie wykształcenie (administracja
i rachunkowość). - 513 047 096

Pilnie - wykształcenie zawodowe
stolarz, 4 lata monter sieci wodnokanalizacyjnej, praktyka na budowie,
zbrojenia - 889 031 196

Pilnie szukam pracy - pracownik
budowlany, bez nałogów, pilnie szuka
pracy gg:104 744 17 e-mail:bartoszb4@wp.pl - 793 332 003

Pilnie do sklepu - jako sprzedawca
- 785 134 369
Pilnie kierowca - podejmę każdą
pracę jako kierowca. Mam 26 lat
prawo jazdy kat B, BE, C, CE, kurs
na przewóz rzeczy, rozszerzone
ADR, książeczka sanepidu, badania
psychotechniczne. RadekSpytek@
gmail.com - 697 561 679
Pilnie podejmę pracę - Jestem młody
i silny, podejmę pracę w hurtowni lub
innej pracy fizycznej.. (Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności-Grupa3)
- 785 484 558
Pilnie podejmę pracę - kobieta, 26lat,
pilnie podejmie pracę, wykształcenie
wyższe, prawo jazdy kat. B, może być
praca fizyczna - 667 023 018
Pilnie podejmę pracę - na terenie J.
Góry (posiadam orzeczenie o niepełnosprawności) - 785 484 558
Pilnie poszukuje pracy - młoda,
dyspozycyjna, odpowiedzialna poszukuje pracy w dowolnym wymiarze
godzin. Możliwa praca dorywcza
- 889 472 737
Pilnie poszukuję pracy - jakiejkolwiek
pracy. Kontakt telefoniczny. - 725
868 828
Pilnie poszukuję pracy - z zawodu
jestem frezerem (15-letni staż pracy),
pracowałem także jako ślusarz ( 5
lat), posiadam uprawnienia na wózki
widłowe. - 516 865 258
Pilnie poszukuję pracy! - jako kierowca lub w transporcie. Posiadam
prawo jazdy kat. B i uprawnienia na
wózki widłowe. - 696 421 786
Pilnie poszukuję pracy! - w budowlance. Posiadam duże doświadczenie w wykończeniówce - 696
421 786
Pilnie szukam - jako Pracownik
Fizyczny lub Sprzątaczka (Hotele
Banki Restauracje) na cały etat na
terenie Jeleniej Góry - karmel1987@
wp.pl lub 889799945 -

Pilnie szukam pracy - młody, odpowiedzialny pilnie szuka pracy - 722
044 683

Podejmę - młoda, dyspozycyjna,
ambitna z okolic Świerzawy-Złotoryi
poszukuje pilnie pracy. Praca może
być nawet 3 zmianowa na produkcji
- 721 582 610
Podejmę od zaraz - studentka pedagogiki - od zaraz - 721 582 752
Podejmę prace - jako Technik BHP
świeżo po szkole - 516 056 611
Podejmę prace od zaraz - młody,
komunikatywny, dyspozycyjny posiadający uprawnienia na wózki widłowe
- 695 568 912
Podejmę pracę - 20 latek szuka
pracy najlepiej w gastronomi (posiadam książeczkę sanepidu) - 782 390
118 lub 757 426 561
Podejmę pracę - 40 letni mężczyzna, dyspozycyjny, podejmie pracę
fizyczną np. w magazynie, hurtowni
itp. - 880 621 396
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń biur.,
bardzo szybko się uczę. Wykształcenie techn. adm., w trakcie technik
informatyki (zaocznie). Prawo jazdy
kat. B - 665 522 135
Podejmę pracę - Duże doświadczenie w hydraulice. Ostatni okres pracowałem jako kierowca (kat B). Studiuję
zaocznie budownictwo na Politechnice
Wrocławskiej. Miły, ambitny i komunikatywny. - 661 522 201
Podejmę pracę - młody 20 letni
kucharz z 4-letnim stażem podejmie
pracę od zaraz! - 726 246 929
Podejmę pracę - młody 26lat
wykształcenie średnie ,podejmie
pracę . - 669 325 212
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, po gastronomie, prawo jazdy
kat. C, podejmę pracę nie koniecznie
w zawodzie. - 697 884 677
Podejmę pracę - Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- Grupa 2 - 785 484 558

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.
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Podejmę pracę - Remonty mieszkań i nie tylko - złota rączka. 20 lat
praktyki - 662 052 402
Podejmę pracę - szukam stałej
pracy pilnie w produkcji, ale nie tylko
doświadczenie w gastronomii na
kuchni prawo jazdy B, kobieta 32 lata,
sumienna i pracowita - 691 181 779
Podejmę pracę - w Jeleniej Górze
na stanowisku pracownika administracyjnego. Kobieta, 25 lat, wykształcenie
wyższe - 791 465 165
Podejmę pracę - wykształcenie
wyższe, prawo jazdy B, C wózki
widłowe - 785 104 070
Podejmę pracę - z zawodu ślusarz,
z drugą grupą niepełnosprawności,
podejmie pracę na terenie Jeleniej
Góry - 503 436 562
Podejmę pracę - zawód stolarz,
praktyka 4 lata monter sieci wodnokanalizacyjnej, praktyka na budowie
- 889 031 189
Podejmę pracę biurową - 24 lata,
wykształcenie wyższe, podejmę pracę
biurowa/bankową na terenie Jeleniej
Góry,godz.7-16, obsługa komputera,
urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agawa44@op.pl - 663 500 837
Podejmę pracę od zaraz - młody
- dorywczo lub na stałe cokolwiek .
Proszę o kontakt z nr telefonu lub z
adresem e-mail : maximaxx@o2.pl
- 514 599 356
Podejmę pracę od zaraz - Szukam
pracy jako kelnerka bądź sprzedawczyni. Mam 21 lat i jestem miłą i
sympatyczną osobą, szybko się uczę.
- 698 074 225
Podejmę pracę! - szukam pracy
- 792 168 677
Podejmę za granicą - najchętniej w
Holandii, Niemczech, Austrii. Dobra
znajomość j. niemieckiego. Doświadczenie w pracy jako ślusarz oraz
niewielkie w budownictwie. PILNE!
- 609 317 930
Pomoc kuchenna - kobieta, 30 lat
pilnie podejmie pracę najchętniej jako
pomoc kuchenna anna11123@wp.pl
Pomoc kuchenna/kelnerka - uczennica 3 klasy Technikum Hotelarskiego podejmie dodatkową pracę na
weekend jako pomoc kuchenna lub
kelnerka w Karpaczu lub Kowarach.
- 723 471 261
Pomocnik budowlany - młody dyspozycyjny z dużym doświadczeniem
(wykończenia) prawem jazdy i własnym samochodem podejmie pracę
od zaraz - 791 615 636
Pomocnik budowlany - Poszukuje
pracy jako pomocnik budowlany - 661
136 810
Pomocnik na budowie - bardzo
pilnie podejmę pracę na st. pomocnik
budowlany. Wielokrotne praca na
budowie. Mężczyzna 25 letni. Pilne
- 665 618 845

Prenumerata

Pomogę przy firmie - Pomogę przy
firmie, znam się na poczcie, komputerze i Internecie, na podstawach

rachunkowości, bez prawa jazdy
GG6645856 - 669 417 059
Popołudnia weekendy - uczeń
technikum gastronomicznego szuka
pracy dodatkowej - 781 539 011
Poszukująca! - młoda, dyspozycyjna z okolic Świerzawy - Złotoryi
podejmie pracę jako pracownik produkcyjny - pilnie - 721 582 610
Poszukujący! - młody, ambitny,
dyspozycyjny 28 latek z zawodu
piekarz z 10 letnim doświadczeniem
poszukuje pilnie pracy. Pracowałem
także jako pracownik ochrony przez
2 lata - 721 582 610
Poszukuje pracy - młoda, ambitna,
miła i szybko nawiązująca kontakty
- 725 868 535
Poszukuje pracy od zaraz - każdą
pracę na dobrych warunkach od zaraz!
Proszę o kontakt - 726 246 929
Poszukuje pracy od zaraz Uczciwa zaradna mila kobieta lat
40 podejmie prace od zaraz - 793
672 365
Praca - każdą fizyczną - Karpacz
- 667 456 330
Praca - moda kobieta - pilnie - 609
411 717
Praca na budowie - posiadam
doświadczenie, jestem w pełni dyspozycyjny, podejmę prace od zaraz
- 500 551 773
Praca na wakacje - Podejmę chętnie
pracę za granica na wakacjach. Miła,
komunikatywna 20 letnia studentka
dobrze znam angielski GG 6275386
Praca na weekendy - Osoba ucząca
się poszukuje pracy na weekendy w
charakterze kelnerki w okolicach Karpacza - Jeleniej Góry - 504 060 893
Praca po godzinach - Podejmę
dodatkową pracę, którą mogę zając
się po godzinie 17 .Własny samochód,
prawo jazdy kat. B - GG 1179988
- 605 571 125
Praca w sklepie - w branży przemysłowej. Posiadam doświadczenie w
pracy w handlu i mam dobry kontakt
z klientem - 500 492 606
Pracę jako kierowca - posiadam
prawo jazdy kat B, C i C+E oraz
ważne badania psychologiczne, kartę
kierowcy i dużo chęci do pracy. Poszukuje pilnie. - 517 120 827
Pracowita szuka pracy - podejmę
każdą pracę, jestem odpowiedzialna,
dyspozycyjna, zmotoryzowana - 601
312 053
Pracowity i solidny szuka pracy
- prawo jazdy kat. B, duże doświadczenie w pracy z klientami w Polsce
oraz za granicą. Dobry j. ang. oraz
komunikatywny niemiecki - własny
samochód, doświadczenie hotelarskie
i gastronomiczne - 721 757 515
Pracownik handlowy - branża
przemysłowa. Posiadam doświadczenie oraz mam dobry kontakt z
klientem. Oferty tylko z Jeleniej Góry
- 500 492 606

Pracownik od zaraz - młody w
pełni dyspozycyjny czasowo poszukuje pracy na pełen etat, doświadczenie w pracy w handlu i transporcie,
komunikatywny nastawiony pozytywnie do pracy, obsługa komputera,
prawo jazdy kat B. - 793 24 05 88
Prawo jazdy B - 25 lat prawo jazdy
kat B uczciwy, komunikatywny...
szukam ciekawej stałej pracy za
sensowne pieniądze...niekoniecznie
jako kierowca - 792 696 386
Przedstawiciel handlowy - młody,
dyspozycyjny, posiadający prawo
jazdy i własny samochód z doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej
podejmie pracę jako przedstawiciel
- 791 615 636
Przyjmę reklamę na sam. - Ford
Mondeo w wersji kombi. Regularnie
jeżdżę na trasie Jelenia Góra-Kowary
ponad 20 x w m-cu oraz 4x JG - Wałbrzych i JG - Lubań - 608 211 116
Reklama na auto - na samochód
osobowy, dużo jeżdżę - 791 533 711
Reklama na auto - Przyjmę reklamę
na auto (volvo) kombi duże przebiegi
w okolicy rozważę każdą propozycję!!!
- 725 120 474
Remonty, wykończenia - wykonuję
tanio szybko i solidnie remonty oraz
wykończenia - 691 061 706
Sekretarka - szukam stałej pracy.
Wykształcenie wyż-mgr, obsługa
komp. i urządzeń biur. Doświadczenie
w pracy biurowej: 3-lata. Oferty proszę
kierować na adres:domandoro@
yahoo.pl - 697 569 901

handlu i jako kelnerka oraz szkolenie
baristów. - 691 513 280

pakietu MS Office. Proszę nie wysyłać
ofert sms-em. - 509 374 298

Szef kuchni - wesela, komunie oraz
inne imprezy okolicznościowe - 513
652 651

Szukam pracy - kobieta niepaląca,
lat 28, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w handlu, branży gastronomicznej,
wykształcenie niepełne wyższe,
obsługa komputera i znajomość
pakietu MS Office. - 509 374 298

Szef kuchni, kucharz - szef kuchni
do wynajęcia! Potrzebujesz pomocy
do swojej restauracji lub hotelu?
Zadzwoń!!! - 503 428 355
Szklarska i okolice - dyspozycyjna, mila, komunikatywna z
doświadczeniem w handlu i turystyce
- 886 394 855
Szklarska i okolice - pilnie podejmę
pracę - 508 524 892
Szklarska poręba - za barem , jako
kierowca, w handlu, doświadczenie,
inne propozycje, 25 lat, wykształcenie
średnie, język niemiecki, komputer,
auto + GPS - 508 524 892
Szlifierz, ostrzarz - podejmę pracę
jako szlifierz ostrzarz narzędziowy
doświadczenie w zawodzie 25 lat
- 502 452 558
Szofer - doświadczenie w prowadzeniu limuzyn. Znajomość języka
niemieckiego, certyfikat FCE z angielskiego. Wykształcenie techniczne
wyższe - 695 673 438
Szukam - młoda podejmie każdą
pracę w Jeleniej Górze - 795 263
397
Szukam do sklepu - podejmę pilnie
pracę w sklepie lub w solarium. - 785
134 369

Spawacz - Mag 136 - 517 743 980

Szukam dodatkowej pracy - każdej
dodatkowej pracy - od zaraz - 725
525 640

Specjalista ds. ppoż. - podejmę
współpracę z firmą w niepełnym
wymiarze godzin jako specjalista
ds. ochrony przeciwpożarowej jeremino_ns@o2.pl - 502 349 102

Szukam pracy - 18 lat dyspozycyjny,
silny gotowy do pracy - 696 275 524
Szukam pracy - 21 lat. Absolwent
Technikum Elektronicznego podejmie
każdą prace. - 781 327 036

Student prawa - niestacjonarnych
studiów poszukuje pracy - 698 076
496

Szukam pracy - 23 lata, średnie
wykształcenie (technikum elektroniczne) + prawo jazdy. Doświadczenie
w pracy na produkcji ale otwarty także
na inne dziedziny... - 665 733 447

Student prawa szuka pracy Student studiów niestacjonarnych
na kierunku prawo poszukuje pracy.
- 698 076 496
Student szuka pracy - student III
go roku fizjoterapii szuka pracy. - 517
200 087

Szukam pracy - ambitna, aktywna,
dyspozycyjna 20-latka podejmie
pilnie pracę; wykształcenie średnie
z maturą, znajomość języka angielskiego - 787 185 123

Studentka - dzienna III roku germanistyki/anglistyki, kat. B, mobilna,
dośw. - kelnerka, opiekunka chętnie
podejmie pracę w godzinach popołudniowych. Udzielę korepetycji niem. /
ang. 25 zł/60min - 721 579 042

Szukam pracy - dyspozycyjny
podejmę każdą pracę. Prawo jazdy
kat. B - 515 929 002
Szukam pracy - jako dekarz, zbrojarz, prace ogólnobudowlane w Polsce
i na zachodzie - 604 892 746

Studentka - podejmie dorywczą
pracę - 501 181 520

Szukam pracy - jako kierowca prawo
jazdy B, C lub jako malarz konstrukcji
stalowych - uprawnienia na suwnice
- 663 608 693

Studentka zaoczna - II roku
Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. Prawo jazdy kat. B, 20 lat,
szybko nawiązuje kontakty i nabywa
umiejętności, aktualna książeczka
zdrowia. e-mail: ivi_@op.pl lub telefon.
- 509 057 034
Studentka zaoczna - jestem
ambitna i szybko przyswajam nowe
informacje. Mam doświadczenie 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!

Szukam pracy - kobieta, lat 22,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w handlu(budowlanka, gastronomia, transport), obsługa komputera i
pakietu MS Office, uczę się zaocznie.
Proszę nie wysyłać ofert sms-em.
- 501 835 660
Szukam pracy - kobieta, lat 27,
prawo jazdy kat. B szuka pracy. - 509
374 298
Szukam pracy - na budowie lub inne
propozycje. Posiadam auto na gaz
- 723 226 884
Szukam pracy - na stale lub dorywczej mam 23 lata, sumienna, odpowiedzialna, szybko się uczę, angażuje
się w to, co robię proszę o kontakt:
wika21jg@o2.pl
Szukam pracy - pilnie podejmę
pracę sprawdzam się w różnych
dziedzinach tj. prowadzenie domu,
opieka nad dzieckiem, prace biurowe,
komputer e-mail kusiak56interia.pl
- 782 976 109

Szukam pracy na stałe - jestem
absolwentem Technikum Elektronicznego i poszukuję pracy na stałe
- 781 327 036
Szukam pracy na weekend - młody
ambitny i kreatywny uczący się szuka
pracy na weekend kontakt: pajaczek5@op.pl - 723 902 370
Szukam pracy od zaraz - Poszukuję
pracy od zaraz. Pracowałam jako barmanka i mam doświadczenie. Dziećmi
też się chętnie zajmę - 697 560 620
Szukam pracy za granica - młody
25 lat bez nałogów prawo jazdy kat
B pilnie szuka pracy za granicą może
być fizyczna, ciężka i na długo - 691
995 838
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, doświadczenie
hotelarskie i gastronomiczne - 721
757 515
Technik budownictwa - podejmę
pracę na stałe od zaraz! gładzie,
regipsy, panele, malowanie, murowanie - 665 685 608

Szukam pracy - poszukuję pracy
mam wykształcenie średnie gastronomiczne. Chętnie przyuczę się do
zawodu. Może być to praca w sklepie
lub biurze - 724 124 238

Tipserka i kosmetyczka - szukam
pracy - 793 24 05 86

Szukam pracy - poszukuję pracy,
młody, komunikatywny, dyspozycyjny. więcej info telefonicznie. - 792
168 677

Weekendy szukam pracy - na
terenie Jeleniej Góry Kowar Karpacza
- 665 306 646

Szukam pracy - pracowałam jako
kelnerka w pizzerii przez rok oraz
miałam przez 3 lata praktyki w sklepie
sportowym, mam prawo jazdy kat. B
- 783 911 094
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, doświadczenie
hotelarskie i gastronomiczne - 721
757 515
Szukam pracy - student zaoczny
szuka pracy. Doświadczenie w handlu, pracy z klientem, gastronomii.
Znajomość języka angielskiego i
niemieckiego. Pracę mogę zacząć od
18 marca. Marcin - 696 336 230
Szukam pracy - wykonam roboty
murarskie, zbrojarskie, gładzie gipsowe, tynkowanie. Proszę o telefon
w godzinach wieczornych. - 075 76
73 214

Szukam pracy - jako pracownik
fizyczny bądź innej. - 788 190 859

Szukam pracy! Młody - dorywczo
lub na stale umowa zlecenie cokolwiek. Proszę o kontakt: maximaxx@
o2.pl lub z numerem telefonu . - 514
599 356

Szukam pracy - kobieta niepaląca,
lat 28, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w handlu, branży gastronomicznej,
niepełne wyższe, obsługa komputera i

Szukam pracy na 1/2 etatu - 20-latka
szuka pracy na 1/2 etatu w branży
odzieżowej lub kosmetycznej. Kontakt
pod adresem e-mail: stylist@wp.pl

Szukam pracy - jako kucharz lub na
budowie - 518 455 475

Szukam pracy na budowie - podejmę
się prac ogólnobudowlanych umiejętność czytania rysunku, cieśla szalunkowy, regipsy itp. - 507 039 045

Tokarz-ślusarz - duże doświadczenie bez nałogów - sumienny od
zaraz - 885 829 912

Widlaki - posiadam uprawnienia na
wózki widłowe spalinowe i elektryczne
podejmę pracę w Jeleniej Górze i do
10km okolice - 515 784 108
Wózek widłowy - Szukam pracy jako
kierowca wózka widłowego , prawo
jazdy kat. B , na produkcji , budowie i
innej fizycznej. Pilne ! - 885 303 715
Wózek widłowy - z długo letnim
doświadczeniem. Tylko poważna
propozycje - 667 138 287
Wykształcenie wyższe - mężczyzna w wieku 25 lat z dyplomem
ukończenia wyższych studiów magisterskich podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry i okolic. - 604 460 269
Z oszczędnym autem, pilne - szukam
pracy, młody 25 lat, doświadczenie w
handlu, inne od zaraz - 508 524 892
Zaoczna studentka - POiR szuka
pracy. Jestem miła, punktualna, dobra
znajomość języka niemieckiego,
szybko się uczę - 660 469 059
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Bez pośredników Zabobrze I,
43m2, IV piętro, dobre położenie
- 602 600 556
Garaż przy ulicy Wyczółkowskiego 15 - 660 541 090
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OG£OSZENIA
Dom w Kowarach i działkę budowlaną w Mysłakowicach - 505 054
003
Bez pośredników, 3 pokojowe
70m2 po generalnym remoncie,
4p/10 PCV, panele, garderoba,
zabudowany balkon - za darmo
300m2 działki ogrodniczej+ altanka
- w cenie meble kuchenne, agd,
szafy, biurka - cena do uzgodnienia
- 075 61 37 652
174529. 105 m2 dla biznesu – 20
km od centrum, 105 m powierzchni
handlowej, zaplecze socjalne, parking,
idealne usytuowanie komercyjne,
dobra cena. Partner Nieruchomości.
- 502 068 168
174592. 108 m2. 230 tys. zł - mieszkanie 3-pokoje Jelenia Góra centrum
Nieruchomości Pindyk - 607 270 989;
075 75 235 05
175897. 135 000 zł 68 m2 - 3 pokoje,
po remoncie, pierwsze piętro, dwa
tarasy i osobne wejście. NŻ - 667
219 752
174034. 135 000 zł 68 m2 - mieszkanie 3 pokoje, pierwsze piętro, z
osobnym wejściem i dwoma tarasami.
Gmina Stara Kamienica. NŻ. - 667
219 752
174668. 135 000 zł mieszkanie - 68
m2, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie,
pierwsze piętro z osobnym wejściem i
dwoma tarasami. Gmina Stara Kamienica. NŻ - 667 219 752
174591. 2 pokoje, Zabobrze III - po
remoncie 51 m2 186 tys zł Nieruchomości Pindyk - 607 270 989; 075
75 235 05
174595. 3 pokojowe, Zabobrze 185
tys. - 51 m2. 3 piętro czynsz 230 zł
Nieruchomości Pindyk - 607 270 989;
075 75 235 05
175403. 52 m Zabobrze III - dwupokojowe z balkonem do odświeżenia. Nieruchomości Partner - 604 869 172
175400. 58 m2 w oficynie - pierwsze
piętro po remoncie, dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój, łazienka, balkon.
Osobne niezależne wejście. Okolice
Małej Poczty. Nieruchomości Partner
- 604 869 172
174005. Developerskie - Mieszkanie
o powierzchnia 88 m w standardzie
developerskim - zainwestuj w lokalizację !!! Nieruchomości Partner - 604
508 308
174702. Deweloperskie - nowe mieszkania od dewelopera o powierzchni
od 51 do 86m2 blisko centrum - 508
240 831
175085. Dom - w zabudowie bliźniaczej - 662 112 344
174597. Dom 145 tys. zł - Jelenia Góra
okolice Nieruchomości Pindyk - 607
270 989; 075 75 235 05
175841. Dom deweloperski - w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry Nieruchomości
Partner - 604 508 308
174054. Dom o wielkim potencjale
- Wolnostojący 230m2 z wolnostojącym garażem 76m2, w okolicach

Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce o powierzchni
1980m2. Dom wewnątrz w trakcie
robót wykończeniowych - 608 476 183
i 608 021 872

174520. M2 Zabobrze I - mieszkanie
po remoncie, III piętro, balkon, pokój
z aneksem kuchennym + sypialnia +
łazienka z wanną i WC, 155 tys. zł, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599

175483. Dom, 360 tys. ok. JG Sprzedamy dom o pow. 130m2,
do zamieszkania, działka 1300m2,
budynek gospodarczy do adaptacji,
powierzchnia 150 m2, ok. Jeleniej
Góry. N. Euro-Dom - 695 384 914

174977. M4 na gabinet - Duże, wysokie i stylowe mieszkanie na parterze
w centrum, po remoncie, 97 m2, 319
tys. zł, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599

173999. Duże w Sobieszowie mieszkanie czteropokojowe 120 m w
kamienicy, z ogrodem i garażem Nieruchomości Partner - 604 508 308
174704. Dwupokojowe - nowe mieszkanie 51,5m2 za 175 000zł blisko
centrum w stanie deweloperskim
- 508 240 831
174523. Dwupokojowe na Zabobrzu
- Mieszkanie o powierzchni 37 m, położone na I piętrze w czteropiętrowym
bloku. Cena 145 tyś. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
174599. Działka 18.000 zł - okolice
Gryfowa Śląskiego pow. 1,02 ha
Nieruchomości Pindyk - 607 270 989;
075 75 235 05
174132. Działka budowlana - dla
inwestora o pow.15700m2 położona
na Oś. Czarne. Wszystkie media
150m od granicy działki. Bardzo dobry
dojazd, droga gminna.Cena 97 zł./m2
- 604 869 172
175847. Działka na Czarnym - budowlaną na Osiedlu Czarne, media w
pobliżu. Nieruchomości Partner - 604
508 308
174522. Działki - Miłków, 50 zł m2,
wielkość do uzgodnienia, widok na
Śnieżkę, media (w trakcie przekształcania na budowlane - gmina Podgórzyn obiecuje plan zagospodarowania
na jesień) jr400@live.de - 0049 160
79 79 707
175405. Działki z lasem - budowlane
o powierachni 5100 m2 oraz 9400 m2
w granicach Jeleniej Góry, 5 km. od
centrum. Cena bardzo atrakcyjna. Nieruchomości Partner - 604 869 172
174129. Działki z lasem - w granicach
miasta Jeleniej Góry o powierzchnia
5100 m2 i 9400 m2. w bardzo dobrej
lokalizacji. Nieruchomości Partner
- 604 869 172
175839. Elsnera - dwupokojowe
- mieszkanie o powierzchni 39 m2,
wyremontowane Nieruchomości
Partner - 604 508 308
175469. Karpacz 48m2 - 2 pokoje,
I piętro w bloku obok centrum - 195
000PLN - 602 732 135
174519. Kawalerka - w centrum
Sobieszowa, 30 m2, po remoncie, do
niewielkiego odświeżenia, kuchnia
oddzielna, I piętro kamienicy, 95 tys.
zł, Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
175470. Komfortowe w Cieplicach
- mieszkanie 2 pokojowe, 73 m2
z kominkiem, balkonem, ciekawa
aranżacja wnętrza. Godne uwagi.
N.Euro-Dom - 601 540 292

175459. Mieszkanie - Sprzedamy
ładne mieszkanie 4 pokojowe, 97 m2,
parter w kamienicy w centrum Jeleniej
Góry. Idealne na gabinety lub biura. N.
Euro-Dom - 695 384 914
175467. Mieszkanie 108m2 - 3 pokoje na
drugim piętrze w kamienicy obok centrum
cena 230 000PLN - 602 732 135
173989. Mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje,
drugie piętro w czteropiętrowym bloku,
Zabobrze III. NŻ - 667 219 752
174677. Mieszkanie 60 m2 - 2 pokoje,
do remontu, trzecie piętro w kamienicy,
przy ul. 1-go Maja. NŻ - 667 219 752
175903. Mieszkanie 61 m2 - 3 pokoje
na parterze, w wieżowcu na Zabobrzu
III. NŻ - 667 219 752
173992. Mieszkanie 64 m2 - 3 pokoje
po remoncie, wysoki pater, w bloku z
windą, Zabobrze II. NŻ - 667 219 752
174667. Mieszkanie na Zabobrzu
- Kiepury, czteropiętrowy blok, drugie
piętro, 52 m2 2 pokoje po remoncie.
NŻ. - 667 219 752
175464. Mieszkanie w centrum Sprzedamy mieszkanie 4 pokojowe,
w kamienicy, o pow. 121m2,centrum
JG. Idealne dla 2 rodzin lub gabinety i
biura. N. Euro-Dom. - 695 384 914
175472. Nowy dom - w Jeżowie
Sudeckim 146 m2 z garażem - 662
112 344
175474. Parter domu – 71 m2, 3
pokoje w dwurodzinnym domu na
skraju Zabobrza - 270 000PLN - 602
732 135
174586. Po remoncie 150 tys. zł - 2
pokoje, 56 m2 pierwsze piętro Jelenia
Góra centrum Nieruchomości Pindyk
- 607 270 989; 075 75 235 05

media 150m od granicy.Cena 97 zł.
za m2. Nieruchomości Partner - 604
869 172
174590. Własna aranżacja 3 pokojowe - 59 m2 na parterze w nowo
wybudowanym domu kilkurodzinnym
na Zabobrzu 244 tys. zł Nieruchomości Pindyk - 607 270 989; 075
75 235 05
1/2 domu - tylko 90.000 zł w Wojcieszowie. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
135 tys. dom - Sprzedamy dom do
wykończenia, o pow.153 m2, działka
1480 m2, projekt budowlany, nowy
dach i ogrodzenie, ok. Jeleniej Góry.
Atrakcyjna cena. 135 tys. N. EuroDom - 695 384 914
2 pokojowe - mieszkanie 36,7 m2-III p,
Zabobrze I KKexpert - 601 435 070
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu
II 38.5m/2 pierwsze piętro, słoneczna,
standard bardzo dobry, ocieplony blok,
położone panele - 503 428 296
3 pokojowe, Cieplice - Sprzedamy
mieszkanie 3 pokojowe, z balkonem,
52 m2, bloki, w Cieplicach, cena 170
tys. do małej negocjacji. N. Eurodom
- 601 540 292
360 tys. dom - ładny dom, o pow.
130m2, działka 1300m2, budynek
gospodarczy do adaptacji. Duży
potencjał. Okolice 10km od Jeleniej
Góry. N. Euro-Dom. - 695 384 814
360 tys. dom, ok. JG - ładny dom,
do zamieszkania, o pow. 130m2,
działka 130 m2 + budynek
gospodarczy,150m2, duży potencjał,
dobra cena. Ok. Jeleniej Góry. Cena
360 tys. N.Euro-Dom - 695 384 914

Blisko centrum - Mieszkanie 68m2,
2 pokoje, nowe okna, ogrzewanie
piecowe, niespełna 2350zł za mkw,
159.000 zł, do negocjacji, CeLDOM
Daniel Lenik - 661 114 212
Centrum Karpacza - Mieszkanie
bez czynszowe 3 pokojowe (40,76 m)
na paterze z możliwością adaptacji na
lokal użytkowy. Atrakcyjna lokalizacja.
- 784 942 492
Cztery tanie pokoje - o powierzchni
67m/2, drugie piętro budynku, koło
Ratusza, panele, nowe okna, budynek
ocieplony, balkon, niski czynsz.NSz
- 669 620 071
Dom - Fantastyczna nieruchomość
w willowej części Staniszowa. Dom
wolnostojący na pięknie zagospodarowanej działce. - 662 112 344
Dom do częściowego remontu - w
Giebultowie cena 175 tys. - 698
628 127
Dom Mysłakowice - stan surowy
otwarty, 150/1329 m2, 4 pokoje,
garaż wolno stojący, balkon, taras.
270.000zł. Daniel Lenik, CeLDOM
- 661 114 212

5 nowych bez czynszowych - mieszkań w Jeleniej Górze. Cena już od
106.000. Bez pośredników - 605
885 085
64 m za 140 tys. - na Wincentego Pola
(użytkowej 46 m) 2 pokoje, słoneczne,
ładne. Czynsz 100 zł. - 721 539 734
67 m2 3 pokojowe - 235.000 Zabobrze
3 - 695 208 669
Ładne 54M2 - na Kiepury (okolice
zus-u) 2 pokoje bez pośredników
- 796 160 678
Ładne dwa pokoje - mieszkanie
2- pokojowe o pow. 35,19m/2 na
pierwszym piętrze budynku wieloro-

Dom w Karpaczu - Do remontu kapitalnego, ścisłe centrum, 220/840 m2, 5
pokoi. 520.000zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Dom w Karpaczu - z działką - 695
522 601
Dom w Karpnikach - Bardzo ładny
po kapitalnym remoncie N.Ż - 505
074 854
Dom w Kowarach - Wolno stojący,
po remoncie, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2
łazienki, 2 balkony, taras, 150/601
m2, widok na góry. 640.000zł. Daniel
Lenik, CeLDOM – 661114212
Dom w Piechowicach - wolno stojący,
do zamieszkania, w spokojnej okolica,
blisko lasu, 160/600 m2, 5 pokoi, 2
garaże, 600.000zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Dom w Szklarskiej Porębie - okazja
250000 wolnostojacy - 500 122 446

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

Dom Wojcieszyce - 162m salon z
kominkiem 3 sypialnie, garaż - 502
549 005
Dom z potencjałem - położony w
Cieplicach, 200/11000 m2, 8 pokoi z
łazienkami, garaż, weranda. Dobra
cena: 350.000 zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM. - 601 622 219
Dom zabudowa - szeregowa, 180 m2
- 509 785 725

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

295.000 – Jagniątków
Stan surowy otwarty zadaszony, pow.
152m2, działka 1500m2.

Dom, 450 tys. - Blisko centrum,
169/486 m2, 5 pokoi, duży taras,
doskonała lokalizacja. Polecam!
Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Dom, 465 tys. - Zabudowa bliźniacza,
Oś.Czarne, 140/688 m2, 5 pokoi,
ładna działka. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Domy - w zabudowie bliźniaczej
w trakcie budowy Nieruchomości
Żebrowscy - 505 058 665
Domy na wsi - Domy na wsi - 600
030 275
Duża kawalerka - w Cieplicach o
powierzchni 36 m2 - 506 014 618

550.000 - 7km od centrum
Dwa domy energooszczędne za 550.000
i 620.000, pow. 208m2, 5-pok, dz.
1030m2

470.000 – ok. Zalewu Bukówka
Drewniano-kamienny dom wiejski w
stanie idealnym, pow. 113 m2, 4-pok,
dz.10.600 m2.

Od 3.700zł/m2 netto
Osiedle Sudeckie
Do sprzedaży mieszkania deweloperskie
o pow. od 34 do 88 m2 z balkonami,
również dwupoziomowe.

Działka budowlana - na Zabobrzu.
Ulica willowa. 530m - 115 tys. zł. - 508
240 821
Działka budowlana – ok. 6 km od
Jeleniej Góry 1500m 90 000zł - 508
240 831
Działka budowlana 900 m2 - na Oś.
Czarne - 603 072 243
Działka Jeżów - budowlana 115 000
zł. - 508 240 826
Działka Mysłakowice - 1035 m2
wszystkie media cena 83000 zł - 662
112 344

Działka w górach - Azylowa działka
o powierzchni 3842m, 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

4 pokojowe, centrum - ładne mieszkanie 4 pokojowe, parter, ścisłe centrum.
N. Euro-Dom. - 695 384 914

Dom Wojcieszów - poniemiecki,
do remontu, 200/1489 m2, 7 pokoi.
156.000zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219

560.000-Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, 5-pok, działka 936m2, garaż
w budynku.

Działka 38 zł m2. - Działka w Mysłakowicach z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową. Pośrednikom dziękuję - 791 555 360

Dom w Jeżowie Sudeckim - nowo
wybudowany od strony Zabobrza z
garażem - 662 112 344

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

Dom w za 250000 - Dom w Szklarskiej Porębie 130 m2 działka 548m2
- 506 014 618

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

Dwupokojowe Zabobrze III 52m2 z balkonem położone na czwartym ostatnim piętrze do odświeżenia.
Nieruchomości Partner - 604 869 172

Działka tanio w Czernicy - grunt
rolny 1.91ha za 85 tys. NS - 514
600 107

49 m2 okazja - dwa pokoje Zabobrze
II - 662 112 344

610.000-Mysłakowice
Domy do sprzedaży w systemie developerskim 610.000 i 630.000 o pow. od 185
m2, dz.1100m2.

Dwupokojowe na zabobrzu Ładna mieszkanie dwupokojowe Nieruchomości Partner - 604 508 308

Dom w górach - wolno stojący, do
zamieszkania, 160/5000zł, 5 pokoi,
malownicza okolica, piękne widoki.
600.000zł. Daniel Lenik, CeLDOM
- 661 114 212

Dom w Wojcieszycach 162 m - Garaż
56 widok na Karkonosze. Cena
850.000 działka 1400 - 503 034 607

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

Dwa pokoje w kamienicy - mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 54
m/2, pierwsze piętro w 4 piętrowej
kamienicy, centrum Jeleniej Góry, po
kapitalnym remoncie, dobry standard,
niski czynsz.NSz - 669 620 071

37m2 na Zabobrzu III - 2-pokoje, 3
piętro. JeldomN - 600 434 800

175486. Szklarska Poręba 50 zł - 50
zł za metr działki w Szklarskiej Porębie
Dolnej. 3974 m2. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy - 501
736 644

175408. Teren budowlany - dla
inwestora położony na Oś. Czarne.
Powierzchnia 15700 m2. Wszystkie

Bezpośrednio komfortowe - 73m
Cieplice 290000 pln - 665 561 306

Dwa pokoje - na czwartym piętrze
na Zabobrzu III, o powierzchni 49,50
m/2, rozkładowe, balkon, cena do
negocjacji NSz - 669 620 071

Dom w Cieplicach - w prestiżowej
dzielnicy w bardzo atrakcyjnej cenie
512000 zł. NKrol - 600 258 703

46m za 99 tys. - 2 pokojowe w Cieplicach do kapitalnego remontu. Ładna
okolica, 1 piętro. Czynsz 140 zł. - 508
240 821

175827. Szklarska Poręba Górna
- duże mieszkanie 132 m2, w samym
centrum, w pięknej kamienicy, przy
głównej ulicy, dwa garaże, ogródek,
nPartner - 790 359 599

Bez pośredników 3 pokojowe - 70
m2, po generalnym remoncie, 4 p./10,
PCV, panele, garderoba, zabudowany
balkon, 300 m2 działka ogrodnicza
+ altanka, meble kuchenne, AGD,
szafy. Cena do uzgodnienia - 075
61 37 652

Dwa ładne pokoje - mieszkanie 2
pokojowe o powierzchni 53,28 m/2,
trzecie piętro na Zabobrzu III, rozkładowe, bardzo ciepłe, środkowe,
panele sypialnia i przedpokój, cena
do negocjacji. - 669 620 071

37 m2 Zabobrze I - 3 piętro środkowe,
2 pokoje rozkładowe słoneczne, cena
135 tys. - 692 552 504

174593. Sobieszów dom - 180 m2.
działka 440 m2. 6 pokoi Nieruchomości Pindyk - 607 270 989; 075
75 235 05

174516. Szklarska Poręba Górna
- duże mieszkanie ścisłe centrum,
132 m2, po remoncie, 2 garaże,
ogródek, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599

dzinnego po kapitalnym remoncie,
nowe okna, na podłodze panele, na
ścianach gładzie, standard bardzo
dobry NSz - 669 620 071
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230.000-Cieplice
Połówka bliźniaka do remontu kapitalnego
pow.130m2, działka 479m2. Świetna ekspozycja na działalność przy ul.Wolności.

Duży dom - Okolice Kamiennej
Góry, 475/2000 m2, 8 pokoi, taras,
duży garaż. 950.000 zł - do negocjacji. Daniel Lenik, CeLDOM. - 661
114 212

Działka rolna - ok.3 ha w gm. Jeżow
Sudecki BN - 601 435 070

Działka w Bukowcu - 5300 m2 w
dobrej cenie - 514 600 102

Działka w Jeżowie - 1500 m2 z
wydanym pozwoleniem na budowę,
ZK na działce, możliwość budowy
domu w zabudowie bliźniaczej - 662
112 344
Działka w Jeżowie - 1500 m2 z
pozwoleniem na budowę, ZK na
działce, możliwość budowy domu w
zabudowie bliźniaczej - 662 112 344
Działka w Jeżowie - 885 M 2 - 668
717 536
Działka w Rybnicy - 4000m2, prąd
i szambo na działce oraz stary budynek. Ładnie położoną, dojazd, droga
asfaltowa. Właściciel - 516 468 893
Działka w Zachełmiu - Atrakcyjnie
położona działka o powierzchni 5189
m2, 340.000, CeLDOM Daniel Lenik
- 661 114 212
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim, pięknie położone od 1295
m2 do 1500 m2. NŻ - 667 219 752

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
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od 1295 m2 do 1500 m2,
pięknie położone, słoneczne, z widokami. NŻ - 667 219 752
Dziwiszów 6000 m2 - 180000 zł.
- 603 954 845
Garaż murowany - z kanałem przy
ul. Paderewskiego - 663 773 000
Grunt o powierzchni 1,15 ha - w
Antoniowie w trakcie przekształcania
na działkę budowlana (obecnie laka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.
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-0.34 ha i rola 0.81 ha. Cena 22 zł/m2.
- 691 140 854
Grunty - z bardzo dobrą lokalizacją
Nieruchomości Żebrowscy - 505
058 665
Grunty rolne - w Czernicy 1.91 ha
85000 zł. - 514 600 107
Hale 1500m2 - Hale 1500 m2 - 514
600 102
Karpacz - 2 pokoje, I piętro w bloku
obok centrum - 195 000PLN - 602
732 135
Karpacz, 48m2 - mieszkanie 2
pokojowe z balkonem usytuowane
na I piętrze bloku, niedaleko centrum.
Stan do zamieszkania. 195.000zł.
CeLDOM, Daniel Lenik. - 661 114
212
Kawalerka - 30 m2 w centrum
Jeleniej Góry, I piętro. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Kawalerka 33m - w Jeleniej Górze
134000 zł. NKrol - 600 258 703

Kawalerka 39m2 - na III piętrze po
kapitalnym remoncie- do sprzedania
- 509 156 552
Kawalerka 60 tys. - 16,5m2 w
okolicy Malej Poczty. KKexpert - 601
435 070
Kawalerka na Zabobrzu III - 36m2
na 4 piętrze. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
Kawalerka w Mysłakowicach
- pokój, kuchnia, łazienka, mały
balkon, 36m2, 1 piętro, CO etażowe,
odświeżone, panele podłogowe do
zamieszkania od zaraz 99000 zł - 501
264 773
Kawalerka, 33 m2, - 1 piętro,
bez czynszowa, JGA, 99000 zł. - 669
755 272
Komfortowe 3 pokoje - mieszkanie 63 m2, usytuowane w bloku na
Zabobrzu III, rozkładowe, z balkonem,
po remoncie kapitalnym. 249.000 zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219

Komfortowe tanio - mieszkanie
3 pokojowe o powierachnia 69,70
m/2 po kapitalnym remoncie, bardzo
wysoki standard, niski czynsz, wysoki
parter, balkon zabudowany, Zabobrze
III. NSz - 669 620 071
Komfortowe, Cieplice - mieszkanie 2 pokojowe, 73 m2, kominek,
balkon, ciekawa aranżacja wnętrza.
Bloki, Cieplice. N. Euro- Dom. - 695
384 914
Lokal 40 m2 - W Sobieszowie, parter, usługowy, możliwość przekształcenia na bez czynszowe mieszkanie
2- pokojowe. 115.000zł. Katarzyna
Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Lokal w centrum - mieszkalno-usługowy w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
84m2, 1 piętro, 420.000, CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
M3 Szklarska Poręba - mieszkanie
3 pokojowe, 51m2, balkon, piękny
widok na góry, Szklarska Poręba. N.
Euro-Dom - 695 384 914
Mieszkanie - 3 pokoje na drugim
piętrze w kamienicy obok centrum
- 602 732 135
Mieszkanie - Małe NS - 508 240
826

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

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

Mieszkanie - kawalerka 39 m2
przy Wincentego Pola po kapitalnym
remoncie - 509 156 552
Mieszkanie - kawalerka 39 m2 po
kapitalnym remoncie w pobliżu centrum Jeleniej Góry - 509 156 552
Mieszkanie - dobra cena - 514
600 104
Mieszkanie 2 pokoje - na 3 piętrze
na Zabobrzu I. Po remoncie, nowa
kuchnia w zabudowie, 155 tys. NSudety - 504 289 423
Mieszkanie 2 pokoje - na 1 piętrze
w dobrej lokalizacji Cieplic. Po remoncie 145 tys. NSudety - 504 289 423
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie, niski czynsz, bardzo dobra lokalizacja, Zabobrze, 150 000 do małej
negocjacji - 664 742 333
Mieszkanie 2-pokojowe - ul. Małcużyńskiego, 50m, duży balkon od
strony południowej, 3 piętro, 185.000,
CeLDOM Daniel Lenik - 661 114 212
Mieszkanie 35 m2 - blisko centrum
- ładne - 609 039 985
Mieszkanie 50m2 - w Podgórzanie,
stan deweloperski, w starym budynku
parter - 505 343 756
Mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje po
remoncie, drugie piętro w czteropiętrowym bloku. Zabobrze III. NŻ. - 667
219 752
Mieszkanie 70 m - Zabobrze III
4 pokoje, słoneczne z widokiem na
góry. Atrakcyjna cena. Polecam N.Ż
- 784 942 492
Mieszkanie 80 m2 - dwa poziomy
na Zabobrzu 3. Stan idealny. W cenie
wyposażenie - 609 445 199
Mieszkanie 95m2 - z garażem w
Jeleniej Górze BNS - 793 585 886
Mieszkanie 97 m - na parterze w
centrum nadające się na usługi. NKrol
- 600 258 703
Mieszkanie dwupoziomowe - Wojcieszów 50m do remontu osobne wejście, ogród z urokliwym strumykiem 90
tysięcy N.Ż - 509 156 552

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

Mieszkanie M3 - o powierzchni
49,7m czwarte piętro - 691 273 914
Mieszkanie na gabinet - niski parter
Zabobrze III 60 m 180000 zł Sudety
- 721 824 886
Mieszkanie na Zabobrzu - 51 m2
165000 - 506 014 618
Mieszkanie na Zabobrzu III - 60m2
na parterze, nowe budownictwo, wyremontowane, czynsz ok. 50 zł. Cena do
negocjacji - 510 163 069
Mieszkanie w bloku w Piechowicach 44 m2 - 506 014 618
Mieszkanie w bloku - 47 m2 na
Zabobrzu w bloku 139000 zł. - 508
240 826
Mieszkanie w centrum JG - na parterze 97m2. 4 pokoje, balkon. Idealne
na gabinet - 512 299 341
Mieszkanie w Cieplicach - Dwupokojowe, balkon, ogrzewanie miejskie,

3 piętro, 125.000 zł, CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Mieszkanie w Cieplicach - Osiedle
XX 54 m2 - 506 014 618
Mieszkanie w kamienicy - 2 pokojowe o powierzchni 50.30 m/2 na
drugim piętrze w kamienicy, bardzo
ciepłe, przy głównej ulicy, klatka schodowa po remoncie, niski czynsz NSz
- 669 620 071
Mieszkanie w kamienicy - 117 m2
w Cieplicach - 506 014 618
Mieszkanie w Karpaczu - 102 m
- 514 600 102
Mieszkanie w Mysłakowicach - lub
zamienię na mniejsze z dopłatą. 73
m2, 3 pokoje. Pośrednikom dziękuję
- 791 555 360
Mieszkanie w sosnówce - 45 m2,
2 pokoje, wyremontowane, zabudowa
kuchenna w cenie, 125.000, CeLDOM
Daniel Lenik - 661 114 212
Mieszkanie willowe - Sprzedamy
mieszkanie 3 pokojowe, z ogrodem w poniemieckiej willi ( parter),
Cieplice-Sobieszów. N. Euro-Dom.
– 601540292
Mieszkanie z ogródkiem - spokojna
okolica, niedaleko centrum, 92 m2,
3 pokoje, parter, rozkładowe, do
zamieszkania. 330.000 zł. Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212
Mieszkanie z ogrodem - Atrakcyjna dzielnica, mieszkanie stylowe,
o powierzchni 92 m2, 3 przestronne
pokoje, parter, 330.000 zł, CeLDOM
Daniel Lenik - 661 114 212
Mieszkanie, Zabobrze III - ul. Małcużyńskiego, atrakcyjne, słoneczne,
53 m2, 2 pokoje, 2 balkony, parter,
175.000zł, CeLDOM Daniel Lenik
- 661 114 212
Mysłakowice - 36 m2 na I piętrze.
JeldomN - 600 434 800
Niebanalny dom - w spokojnej
okolicy, z dogodnym dojazdem do
centrum, 137/2810 mkw, 5 pokoi, rok
bud. 2004, wykończony, taras, widok
na góry, działka zagospodarowana,
ogrodzona. 590.000 zł, Daniel Lenik,
CeLDOM. - 661 114 212
Noskowskiego - Mieszkanie 65
mkw, 3 pokoje, po remoncie, balkon,
ogródek działkowy w cenie. 240.000
zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Noskowskiego - Mieszkanie
4 pokojowe, 78 m2, rozkładowe,
zadbane, duży balkon z widokiem na
góry. 260.000 zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Nowe mieszkanie - bez czynszowe
w Jeleniej Górze o powierzchni 36m2.
Cena 110.000 Bez pośredników - 605
885 085
Nowy dom - w Mysłakowicach 440
tys. - 662 158 513
Okazja! 64 m2 - trzy pokoje w
bloku z windą na czwartym piętrze
- 662 112 344
Otynkowany dom - do wykończenia w Mysłakowicach 295000 pln
nieruchomości - 665 561 306
Parter domu Podgórzyn - Po
remoncie kapitalnym, do wykończenia, 115/1634 m2, 3 pokoje. 230.000zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Pawilon - Szklarska Poręba - centrum sprzedam pawilon handlowy
(30m2) lub oddam w prowadzenie
- 783 032 707
Pół domu - w Gryfowie - 600 030
275
Pół willi w Gryfowie - Pół willi w
Gryfowie - 600 030 275
Piechowice Górzyniec - pilnie
działkę - 1050 m, wszystkie media,
cena 99750 - 692 369 169
Połowa domu - W podziale pionowym, przedmieścia, spokojna okolica,
180/886 mkw, 5 pokoi, 690.000zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Podógorzyn parter domu - dwurodzinnego po remoncie do wykończenia, nowe instalacje C.O, elektryczna,
wod.kan, 125 m2 powierzchni użytkowej. Działka 1500m. Cena 240 tys.
- 510 250 607

Poniemiecki dom - w Sobieszowie
190m2 do częściowego remontu
300000 tys. - 506 014 618

kuje mieszkania dwupokojowego
na niskich piętrach Nieruchomości
Partner - 604 869 172

Sobieszów, 45 m2 - mieszkanie
2 pokojowe, parter w kamienicy, po
remoncie kapitalnym. 125.000zł. Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212

Działkę - siedlisko ok. 1000m2. w
okolicach Jeleniej Góry w rozsądnej
cenie - 604 867 757

Sobieszów, 45 m2 - Mieszkanie w
bloku na I piętrze, 2-pokojowe, balkon,
rozkładowe, niski czynsz. 179.000zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM. - 601
622 219
Staniszów - działka - 60zł. m2 4500
zł m2 - 508 240 826
Sygietyńskiego - 2 pokojowe
49 m2, słoneczne, rozkładowe, częściowo umeblowane - 516 058 450
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 47m, ogrzewanie indywidualne
gazowe, osobne wc, po kapitalnym
remoncie, do zamieszkania od zaraz
- 517 353 026
Tanio mieszkanie - dwupokojowe
- 793 710 730
Tanio sprzedam dom - pod Świeradowem bns - 796 670 731
Tanio sprzedam działki - budowlane pod Świeradowem bns - 796
670 731
Tanio trzy pokoje - mieszkanie
- pierwsze piętro w kamienicy blisko
centrum o powierzchni 67,20 m/2,
duża kuchnia ze spiżarką, nowe
instalacje, gładzie na ścianach, nowe
okna NSz - 669 620 071
Trzy pokoje - mieszkanie 3-pokojowe na czwartym piętrze, blok ocieplony, nowa elewacja, rozkładowe o
powierzchni 49,5 m/2, standard dobry,
niski czynsz, atrakcyjna cena. NSz
- 669 620 071
Trzy pokoje pilnie - 64 m2 Noskowskiego, czwarte piętro z windą.
Atrakcyjna cena! - 662 112 344
Trzy pokoje tanio - mieszkanie
3-pokojowe o powierzchni 63,03
m/2 na Zabobrzu III, czwarte piętro
wieżowca, środkowe, słoneczne, duży
przedpokój, łazienka osobne WC.NSz
- 669 620 071
Trzy pokoje tanio - o powierzchni
58,10m/2 na Zabobrzu I, piąte piętro
wieżowca, dobry standard, blok ocieplony, nowe okna, cena atrakcyjna.
NSz - 669 620 071
Tylko! 125000 - 38 m2 dwa pokoje
Zabobrze - 662 112 344
Wojcieszyce działka - atrakcyjnie
położoną działkę budowlaną 185000
zł. - 508 240 826
Wyczółkowskiego - Mieszkanie
3 pokojowe, 63m, parter, także na
gabinet, biuro, 197.000, CeLDOM
Daniel Lenik - 661 114 212
Wyremontowany dom - w Mirsku
na agroturystykę 360000 pln Nieruchomości - 665 561 306
Zabobrze I - 3 pokoje - 51 m2,
III piętro, balkon od południa, niski
czynsz, doskonała lokalizacja, budynek ocieplony. 185.000zł. Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212
Zabobrze I, 58 m2 - Mieszkanie 3
pokojowe, po remoncie, zabudowany
balkon, dobra lokalizacja. 182.000 zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Zabobrze II - Mieszkanie 51 m2,
3 pokoje, rozkładowe, ciepłe, balkon.
190.000 zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM. - 601 622 219
Zabobrze III 51 m2 - mieszkanie
3 pokojowe, z balkonem, po remoncie, rozkładowe, słoneczne, ciepłe.
180.000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
M-2 Zabobrze - szukamy dla klienta
mieszkania dwupokojowego, najlepiej
na Zabobrzu, I-III piętro, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
Poszukuję dwupokojowego dla zdecydowanego klienta poszukuję mieszkania dwupokojowego
na niskich piętrach. Nieruchomości
Partner - 604 869 172
Zdecydowanie dwupokojowe
- Konkretny klient z gotówką poszu-

Kawalerkę - dla klienta z gotówką
- 723 143 566
Kawalerkę za gotówkę - w Jeleniej
Górze - pilne - 667 219 752
Kupię 3 pokojowe - w Jeleniej Górze
na Zabobrzu 2, może być do remontu,
bez pośredników - 606 923 954
Kupię działkę - siedlisko w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry, lub stodołę, dom
do kapitalnego remontu w rozsądnej
cenie - 608 357 268
Kupię działkę budowlana - lub
siedliskowa max. 1500m2 w Wojcieszycach, Jeżowie lub os. Czarnym.
Pośrednikom dziękuję. Gotówka
- 601 764 738
Kupię mieszkanie - ok. 50m2 Jelenia
Góra lub okolice Bez pośredników
- 515 174 929
Mieszkanie - Cieplice centrum 50m
parter lub I piętro ogrzewanie sieciowe
N.Ż - 506 117 851
Mieszkanie – 2 pokojowe za
gotówkę na parterze na Zabobrzu
lub w centrum Jeleniej Góry. NSz
- 669 620 071
Mieszkanie - Dla zdecydowanego
klienta pilnie - kupimy ładne mieszkanie 2-3 pokojowe, z balkonem, parter,
Co z sieci, Zabobrze lub Cieplice.N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie - 2 pokojowe z balkonem, Zabobrze, bez wieżowca, parteru i ostatniego piętra. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
Mieszkanie - trzy pokoje na parterze lub pierwszym pietrze na Zabobrzu
I, gotówka od zaraz - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - lub 4
pokojowe, na Zabobrzu III. NŻ. - 667
219 752
Pilnie kupimy M2 - dla zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania
2-3 pokojowego, z balkonem, Zabobrze, oprócz wieżowca. N. Euro-dom.
- 601 540 292
Pilnie kupimy mieszkanie - 2-3
pokojowe, z balkonem, oprócz parteru
i ostatniego piętra. Zabobrze. N. EuroDom. - 601 540 292
Pilnie M2 - ładne mieszkanie 2 -3
pokojowe, z balkonem, ogrzewanie z
sieci, parter, I-sze piętro. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie własnościowe 50m2
na mniejsze, może być mała kawalerka własnościowa do 1 piętra z
dopłatą - 075 64 18 666
Zamienię dwa pokoje na jeden
pokój - może być stare budownictwo - 075 76 43 166
Zamienię komunalne 2 pokojowe
na parterze, C.O etażowe, 47m2, na
mniejsze piętrowe z ogrzewaniem z
sieci na uboczu Jeleniej Góry - nie
w centrum 504 856 386
Zamienię 3 pokojowe na Zabobrzu
II na kawalerkę do 25m2, też na
Zabobrzu – 502 784 697
36m Kiepury - na większe (bez Zabobrza 1 i 2), ew. na lokal handlowy, pilne
- 695 943 795
Dam odstępne - pilne - może być
zadłużone i do remontu. Pilne - 509
31 88 12
Dom na mieszkanie - ładny duży dom
na mieszkanie z dopłatą emibemm@
yahoo.fr –
Dwupokojowe na większe Mieszkanko dwupokojowe 37m2
świeżo po remoncie w pobliżu centrum
zamienię na większe - 501 264 881
Działka - przeznaczoną pod budowę
o powierzchni3550m (okolice Jeleniej
Góry) na mieszkanie w Jelenie G.
może być do remontu - 516 246 985
Jelenia na Bolesławiec - dwa pokoje
bezczynszowe, wysoki standard,
może być do remontu - 602 736 134
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Kawalerka na większe - na Karłowicza na większe 2 lub 3 pokojowe
tylko Zabobrze 1 lub 2 - 723 529 334
Komfortowe 27m - własnościową
kawalerkę w Sobieszowie 27m w
bloku po kapitalnym remoncie 2pietro ogrzewanie z sieci niskie koszty
utrzymania na większe w Cieplicach,
Jeleniej Górze - 788 200 261
Mieszkanie - 64 m2 do niewielkiego remontu na oś.Orle na 40 m2 z
dopłatą na oś.Orle - 781 831 788

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Mieszkanie 3 pokoje - na mniejsze
z dopłatą - 691 657 982

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:

Mieszkanie 64 m2 - szukam domku
na zamianę przy ul. Gałczyńskiego
na terenie Jeleniej Góry może być do
małych poprawek. Bez pośredników
- 600 501 194

SYLWIA

Mieszkanie na dom - zamienię
ładne, wyremontowane mieszkanie
3 pokojowe w centrum miasta z
garażem na nowy domek lub do
wykończenia! Pośrednikom dziękuję
- 607 760 118
Mieszkanie w kamienicy - mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, komfortowe, 80 m, 3 pokojowe 1 p., C.O.
idealne na gabinet lub kancelarię,
zamienię na podobne lub większe
w spokojnej dzielnicy, ogródek,
garaż.(bez pośredników) - 075 64
22 059
Mieszkanko na domek - Zamienię
lub kupię mały domek wolno stojący
w okolicach Jeleniej Góry na mieszkanko w Cieplicach - 723 207 534
Mniejsze na większe - zamienię
mieszkanie w Piechowicach 26 m2
na większe - 662 147 407
Na większe - mieszkanie czynszowe o powierzchni 35m2, pokój,
łazienka kuchnia, przedpokój.
Wysoki parter, śliczna okolica na
Zabobrzu 3 na większe, najchętniej
też na Zabobrzu lub okolicach - 882
491 671
Tbs w Kowarach - Mieszkanie 2
pokojowe z widokiem na Śnieżkę
w cichej i spokojnej okolicy. 52m2
super nasłonecznione, po generalnym
remoncie zamienię na takie samo w
Jeleniej Górze - 508 507 824
Zamiana - mieszkanie 3 pokojowe
w Cieplicach ,po remoncie z gazowym ogrzewaniem na podobne w
Cieplicach najchętniej z ogródkiem
- 728 325 325
Zamiana - 77m w Ziębicach na
mniejsze w Jeleniej Górze lub okolice
- 075 76 11 032
Zamiana - mieszkanie 2 pokojowe
czynszowe w Jeleniej Górze na
podobne w Cieplicach lub Sobieszów
- 728 325 325
Zamiana socjalnego - po remoncie 2
pokojowe 31,40m2. ogródek, piwnica,
ogrzewanie gazowe w Karpaczu
na większe w Karpaczu na socjalne
email: sylwia10@neostrada.pl.nie
odbieram zastrzeżonych - 516 122
090
Zamienię - okazja - Jelenia Góra
zamienię mieszkanie 75m2 1 piętro
komfortowe z garażem i pawilonem
handlowym w Szklarskiej Porębie
w centrum na domek jednorodzinny
lub inne propozycje rozważę - 783
032 707
Zamienię na 2 pokoje - kwaterunkowe 80m, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, ogrzewanie etażowe w
Cieplicach - 793 494 901
Zamienię na 3 pokojowe - mieszkanie 2-pokojowe 55m2 na Zabobrzu III
- 500 899 460
Zamienię na dwa pokoje - pokój z
kuchnią 30m, parter, piec kaflowy,
po remoncie, nowe okna na większe,
dwupokojowe - bez dopłaty - 663
110 998
Zamienię na większe - kawalerkę
25m na parterze, niski czynsz na większe najlepiej dwu pokojowe. Może

33

Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
być do remontu lub nieduża dopłata
- 500 490 882

wicach - możliwa każda działalność
- 696 594 665

Zamienię na większe - mieszkanie
2-pokojowe o powierzchni 53,28 m/2,
trzecie piętro na Wiłkomirskiego na
trzy pokoje na Zabobrzu z dopłatą.
- 669 620 071

Lokal 40m2 - parter ul. Wojska
Polskiego - 516 722 333

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Kwatera do wynajęcia w Kowarach 783 908 341 – Tanie kwatery
– 668 845 571
Mam do wynajęcia 2 pokojowe,
umeblowane, Sobieszów – 667
268 932
Mieszkanie 168m2 – w Cieplicach z umeblowanie + urządzenia
gospodarcze, garaż 45m2+ogród i
taras, cena do uzgodnienia – 504
547 868
Do wynajęcia mieszkanie willowe
w Jeleniej Górze cały parter
domu 75m2 – dwa duże pokoje,
kuchnia, łazienka, duży ogród,
niezależne wejście i wjazd.
Spokojna dzielnica Jeleniej Góry
– oś . Czarne
tel : 075 75 215 89

Mały magazyn, hurtownia, lokal
na działalność Jeleniej Górze
– powierzchnia 80m2, parking,
biuro, WC – 888 371 746
Mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane przy Pl. Ratuszowym – 075
75 263 36
Hurtownia magazyn z rampa,
wiata, biurem, wc powierzchnia całkowita 560m2 możliwość wynajęcia
części – duży plac manewrowy
– 888 371 746
Małe mieszkanie, osobne wejście,
umeblowane – 75 242 29
Do wynajęcia mieszkanie willowe w
Jeleniej Górze – cały parter domu
75m2 – dwa duże pokoje, kuchnia,
łazienka, duży ogród, niezależne
wejście i wjazd. Spokojna dzielnica
Jeleniej Góry – oś. Czarne – 075
75 215 89
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 Piecho-

100 m2 piękne mieszkanie - właśnie
wyremontowane mieszkanie na poddaszu domu 2 rodzinnego na osiedlu
Widok, ogród, 1200 zł miesięcznie
+ opłaty, tylko poważne oferty - 693
503 602
2 odrębne budynki - dwa odrębne
budynki na ul. Flisaków z placem
manewrowym wynajmę łączna
powierzchnia budynków to 806 m2
- 514 600 101
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 - ul. Wincentego Pola, ładne,
słoneczne, cena: 750 zł + gaz, światło,
woda - 721 539 734
2 pokoje ,700 zł - 2 pokoje na ul,
Kiepury,51 m2, ładne ,całkowicie
umeblowane.700 zł plus czynsz/ok.
300 zł/ i rachunki. Ogrzewanie i ciepła
woda w czynszu. Kaucja 1000 zł. .Tel.
po 16 .Oglądanie w weekend - 502
399 088
2 pokoje dla studentów - 2 pokoje w
Cieplicach dla studentów lub licealistów, po remoncie - 721 470 100
2 pokoje w Cieplicach - 2 pokoje,
łazienka i aneks kuchenny, po remoncie 700 zł miesięcznie, dla studentów
- 602 600 235
2 pokojowe - komfortowe umeblowane
2 pokojowe mieszkanie na Kiepury
nieruchomości - 662 009 400

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

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

Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

2 pokojowe za 700 zł - blisko centrum
Zainteresowanych proszę o telefon
- 508 240 830
3 pokoje Cieplice Orle – 54 m2,
piętro 3/4. Rozkładowe, częściowo
umeblowane + AGD, balkon. Okolica
spokojna. Opłaty: 800 zł + media +
kaucja 2000 zł. Dla rodziny, osób
pracujących, studentów. Dostępne od
zaraz. - 603 770 239
3 pokojowe w Karpaczu - 3 pokojowe
w centrum Karpacza. - 500 183 289
3 pokojowe w Kowarach - umeblowane (pralka, lodówka), spokojna
dzielnica, 550 + opłaty + media - 608
038 284

2 pokojowe na XX-lecia - Mam do
wynajęcia od kwietnia 2 piętro, umeblowane (pralka, lodówka, TV) Cena
900 zł( w tym czynsz i ogrzewanie)
- 607 383 655

3 pokojowe za 800 zł - Oferuję mieszkanie 3-pokojowe w Cieplicach, wyposażone w meble i AGD oraz Internet.
Czynsz najmu tylko 900zł + opłaty.
Wolne od zaraz. - 508 240 830

2 pokojowe na Zabobrzu - 52 m2 na
parterze. 800 zł + media (gaz, prąd,
woda) + 800 zł kaucja - 502 989 022

3 pokojowe, Kiepury – 64 m2, piętro 1/4. Rozkładowe, umeblowane
+AGD, balkon, WC osobno. Okolica
spokojna. Opłaty: 1000 z ł + media
+ kaucja 1000 zł. Dla rodziny, osób
pracujących, studentów. Dostępne od
zaraz. - 665 793 119

2 pokojowe Park Sudecki - komfortowe,
wyposażone mieszkanie 2-pokojowe 500 152 000 601 997 745

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji

2 pokojowe - komfortowe, na Zabobrzu I. Wysoki standard, w pełni
umeblowane. Czynsz najmu tylko
1100 zł! - 508 240 830

2 pokojowe niski czynsz - mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry, czynsz 800
zł! - 721 026 563

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

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

3 pokojowe za 1100 zł - mieszkanie 3
pokojowe przy ul. Rataja w Cieplicach.
Częściowo umeblowane, jest pralka i
lodówka. Internet i czynsz administracyjny w cenie! - 508 240 830

2 pokojowe na Zabobrzu II – 52 m2,
rozkładowe, umeblowane +AGD, balkon, WC, osobno. Okolica spokojna.
Opłaty: 800 z ł + media + kaucja 800
zł. Dla rodziny, osób pracujących,
studentów. Dostępne od 01.04.09r.
- 511 096 965

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

500 zł mieszkanie 4 pokojowe +czynsz + media. Powierzchnia 56,5
m2 - 4 pokoje. Centralne ogrzewanie,
umeblowane, wyposażone. Na Zabobrzu 1 - 793 904 469
Biuro - Biuro - 514 600 108
Cieplice - w celu dowolnym, możliwość przebudowy pomieszczeń na
życzenie klienta. Lokalizacja Cieplice
- 607 390 917

Do wynajęcia - hala magazynowa o
pow.328m2 w Jeleniej Górze przy ul.
Wolności 243 na terenie byłej cegielni.
- 502 346 796
Dom 4 pokoje - Kowary blisko centrum, po remoncie - 669 836 755
Duże 3 pokojowe - mieszkanie za
1000zł w Cieplicach. Dobra lokalizacja. Dostęp do Internetu, meble +
AGD. Niska kaucja - 500zł. Zapraszam do obejrzenia - 508 240 830
Duży pokój - z dostępem do kuchni
i łazienki w Cieplicach. Okazja - tanio
- 691 985 234
Dwupokojowe - garaż, ogródek
- 606 326 163
Dwupokojowe - mieszkanie
nie umeblowane w bloku kolo Małej
Poczty na ul. Malczewskiego w cenie
900 zl + liczniki - 696 672 627
Dwupokojowe - w centrum
Jeleniej Góry. Cena czynszu to 800
zł. bez mebli a 1000 zł. z meblami
- 721 026 563
Działkę w JG - ogródek działkowy
przy Oś. Pomorskim w J. Górze.
Opłata100zł/rok. - 608 211 116
Garaż - Zabobrze - do wynajęcia
garaż koło szpitala w cenie 160 zł
- 696 672 627
Garaż ul. Słowackiego - nowo
wybudowany wysokiej klasy technologią ewentualnie sprzedam - 601
588 133
Gospodarstwo rolne - o
powierzchni 1,34 h, budynek wraz z
zapleczem gospodarczym, stodołę (
w tym stajnia i chlewnia). 10 km od
Jeleniej Góry. Bez pośredników - 696
539 860

Hala Lubań - hale / magazyn w
Lubaniu, z placem manewrowym
- 514 600 108
Hala-magazyn - mam do wynajęcia hale-magazyn 1500 m2 z dużym
parkingiem, ogrodzone. - 504 082
195
Jelenia Góra - Zabobrze 2 pokojowe - w nowym budownictwie przy
ul. Bacewicz.10p.CO miejskie, plastikowe okna, balkon, umeblowane,
łazienka z kabiną prysznicową + WC,
mieszkanie odświeżone. Dostępne od
kwietnia. Koszt 700 PLN+ rachunki
- 696528315
Kamienicę w Leśnej - 2 piętra
kamienicy w Leśnej - 514 600 108
Karpacz - mieszkanie - W spokojnym budynku wolne mieszkanie do
wynajęcia. Dokładne informacje na
telefon - 601 170 624
Karpacz - Na dłuższy czas, po
remoncie, przytulne od 500 zł - 075
76 189 73
Karpacz wolne mieszkanie - Ładne,
dogodny dojazd, słoneczne dla dwóch,
trzech osób. Polecam od zaraz - 075
76 189 73
Karpacz wolne mieszkanie - warunki
do uzgodnienia - 601 170 624
Kawalerka - dla osoby samotnej
i pracującej 650 zł + liczniki - 7926
207 29
Kawalerka - Mieszkanie jest
wyposażone + miejsce parkingowe i
taras. Lokalizacja: blisko ul. Złotniczej.
- 601 142 148
Kawalerka - w nowo wybudowanym bloku na ul. Kiepury 800 zł. plus
liczniki - 075 75 22 526
Kawalerka - z oddzielnym wejściem dla spokojnej Pary wszystkie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

HOTEL

Halny

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

info@hotelhalny.com.pl

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

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

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

Tel: 0-601-750-147

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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media możliwość zrobienia własnego
odrodka u podnóża góry w Piechowicach - 600 719 930
Kawalerka umeblowana 37m Najchętniej para. c.o - energia – śmieci
- woda-ścieki woda dar natury do
picia. Możliwość podłączenia neta a
to wszystko za jedyne 1000 zł z czynszem. Mieszkanie jest po remoncie
wyposażone - 601 160 113 LUB 075
64 29 723
Kawalerka w Karpaczu - w centrum Karpacza - 500 183 289
Kawalerka - Mysłakowice - 600 zł
+ liczniki - 665 492 180
Kiepury - 39m2, 2 pokoje, umeblowana kuchnia. 800zł + liczniki.
„Nieruchomości Kopczyńscy” - 509
908 800
Kiepury, 3 pokojowe – 64 m2,
piętro 1/4. Rozkładowe, umeblowane
+AGD, balkon, WC osobno. Okolica
spokojna. Opłaty: 1000 z ł + media
+ kaucja 1000 zł. Dla rodziny, osób
pracujących, studentów. Dostępne od
zaraz. - 669 345 119
Komfortowe 73 m2 Cieplice
- Cieplice , wyposażone, kominek, 2
balkony, osiedle ogrodzone, miejsce
parkingowe 2.500 zł - 665561306
Komfortowe na Zabobrzu - dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu I.
Świeżo po remoncie, umeblowane,
szybki dojazd do Centrum. Bardzo
komfortowe. Zapraszam do obejrzenia
- 508 240 830
Komfortowe wyposażone - 73m z
kominkiem w Cieplicach wyposażone
2300 za miesiąc - 665 561 306
Kowary-3 pokoje - mieszkanie 3
pokojowe w Kowarach, umeblowane
(pralka + lodówka), 550 PLN + opłaty
- 608 038 284
Lokal - 42 m w centrum na parterze
na biuro, kancelarię - 794 942 492
Lokal - handlowo-usługowy . 40m2
ul. Różyckiego - 506 092 349
Lokal - Początek 1 maja, 50 m2,
osobne wejście, witryna okienna. 1500
zł + liczniki. NŻ - 784 942 492
Lokal - w centrum 50 m2 z witryną
okienną, osobnym wejściem po
gruntownym remoncie. 1500 zł/m-c
- 784 942 492
Lokal 120m - elegancki lokal 120
m2 na salon fryzjersko - kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej
ulicy w Jeżowie - 693 100 000
Lokal 140m - Cieplice Plac Zdrojowy, Lokal na parterze 140 m2 na
każdą działalność - 507 046 283
Lokal biurowy - Przy ul. Wojska Polskiego na kancelarię, biuro, gabinet.
42 m2, 2300,-/m-c - 784 942 492
Lokal koło sądu - 50 m2, 1500 zł
miesięcznie w tym ogrzewanie i woda.
Na działalność finansową, projektową,

notarialną wynajmę od zaraz - 514
600 101

kapitalnym remoncie, blisko Akademii
Ekonomicznej. - 605 583 392

Internet. 350 zł + 1/2 rachunków.
Kontakt dzoi@wp.p -

Lokal na kancelarię - obok sądu
- 514 600 108

Mieszkanie - 2 pokojowe, komfortowe, w pełni wyposażone, umeblowane. Dzielnica willowa. 1100zł/m-c.
Polecam - 509 156 552

Pokój - w domku w Cieplicach dla
studenta, osoby pracującej lub pary.
Pełny dostęp do kuchni, łazienki, Internetu. GG: 2798099 - 798 421 721

Mieszkanie - 92m w centrum Jeleniej Góry - 509 156 552

Pokój - w domku w Cieplicach dla
studenta, osoby pracującej lub pary.
Pełny dostęp do kuchni, łazienki, internetu. GG: 2798099 - 798 421 721

Lokal ul. W. Polskiego - Lokal 40
m2 bardzo ładny, duże witryny, parter
- 516 722 333
Lokal usługowy - lokal usługowy
- 514 600 108
Lokal użytkowy – 42 m2 idealny pod
biuro, kancelarię itp. Centrum miasta.
- 784 942 492
Lokal użytkowy – 50 m2 z witryną
okienną na gabinet, usługi. Centrum
miasta. Atrakcyjna cena. - 784 942
492
Lokal użytkowy - pomieszczenia
o pow.12, 13 i 15 m2 w samym centrum miasta I piętro najchętniej dla
fizjoterapeuty lub biuro rachunkowe
- 504 105 087
Lokal użytkowy - ścisłe centrum
Jeleniej Góry 44 m2 z osobnym wejściem i witryną. - 509 156 552
Lokal w centrum – 128 m2 w centrum na biura, gabinety lub mieszkanie
- 505 033 080
Lokal w centrum - lokal Plac Piastowski - 510 105 442
Lokal w centrum - mieszkanie/lokal
o pow.128 m2 w centrum. 6 pokoi,
kuchnia, łazienka. Do wynajęcia na
biura, gabinety lub mieszkanie - 505
033 080 lub 075 75 50 577
Lokal w centrum - okazja lokal w
centrum - 600 030 275
Lokal w centrum + parking - 70 m2 ,
na parterze w ścisłym centrum Jeleniej
Góry z parkingiem dla klientów - 513
018 455
Lokal w samym centrum - komfortowy lokal usługowo- handlowy
w ścisłym centrum J. Góry. Pow. 44
m2, z dużą witryną. Zapraszam do
obejrzenia - 508 240 830
Lokal/mieszkanie-centrum
- do wynajęcia : 128 m2 na biura,
gabinety lub mieszkanie w centrum.
075 75 505 77 - 505 033 080
Ładne 2 pokojowe - od połowy
kwietnia, 2 pokojowe z balkonem,
umeblowane, Cieplice, osiedle ogrodzone, miejsce parkingowe, 700 zł +
opłaty + liczniki - 604 465 435
Mam do wynajęcia - mieszkanie
40 m2 okolice Małej Poczty-pokój +
pokój z aneksem kuchennym. - 601
384 988
Miejsce w pokoju! - dla studentki w
mieszkaniu studenckim. wyposażony
Internet, pralka . 250zł + media - 506
092 349
Mieszkanie - 2 pokojowe 52 m2, 1
piętro. Jelenia Góra ul. Złotnicza. 1200
+ media. - 792 668 027
Mieszkanie - 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze, środkowe, po

Mieszkanie - Centrum miasta 92m
umeblowane i wyposażone od zaraz.
- 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice 50m umeblowane i wyposażone z osobnym
wejściem. Od pierwszego kwietnia
- 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice 50m umeblowane i wyposażone z osobnym
wejściem. Cicha zielona dzielnica od
01.04.09. - 509 156 552
Mieszkanie - dwupokojowe, wyremontowane umeblowane z balkonem
w bloku przy ul. Karłowicza w cenie
1000 zł + liczniki - 667 657 025
Mieszkanie - Karpacz osiedle
skalne 100 m2 umeblowane i wyposażone od zaraz. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - mam do wynajęcia
2 pokojowe częściowo umeblowane
samodzielne mieszkanie (pokoje) w
Cieplicach - 602 555 158
Mieszkanie - Świeżo po remoncie,
w centrum JG, 42 m2. Koszt najmu
900zł + media greenhills@interia.pl Mieszkanie - W centrum JG 92 m,
3 pokoje, umeblowane, wyposażone,
od zaraz. NŻ - 509 156 552
Mieszkanie - W Cieplicach w rozsądnej cenie - 514 600 104
Mieszkanie 2 pokoje - od 1 kwietnia
na Zabobrzu II obok SP nr 8. Częściowo umeblowana. cena 850zł +
liczniki. - 609 152 257
Mieszkanie 2 pokojowe - kolo Małej
Poczty na ul. Malczewskiego w cenie
850 zł + media - 696 672 627
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach - 514 600 108
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej
Górze, mieści się na ul.Małcużyńskiego
na Zabobrzu. O zainteresowanych
proszę o kontakt codziennie po godzinie 16:00 - 603 058 292
Mieszkanie 3 pokojowe - 3-pokojowe (chętnie dla studentów) z parkingiem, Internetem - 514 600 108
Mieszkanie 3 pokojowe - Umeblowane 3 pokojowe mieszkanie przy Pl.
Ratuszowym - 075 75 263 36
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach (ul. Rataja). Wyposażone w
AGD i część mebli, wolne od zaraz.
Dogodny dostęp do sklepu i komunikacji. Czynsz najmu 1100 zł- do
negocjacji - 508 240 830
Mieszkanie 92 m2 - pokój z aneksem, łazienka z prysznicem, pralka,
lodówka, umeblowane, cena 500+
gaz, prąd+ kaucja zwrotna 1000 zł
- 075 64 250 88
Mieszkanie 92 m2 - przy Wyszyńskiego -umeblowane Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie w centrum – 92 m2umeblowane od już do wynajęcia NŻ.
- 509 156 552
Mieszkanie w Karpaczu - 3 pokojowe w willi, samodzielne z kuchnią,
łazienką, przedpokojem i balkonem
- 075 761 84 46, 505 666 769
Nowe mieszkanie - 36 m2 w centrum J. Góry = 900 zł + media - 693
100 000

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.
502-045-638 ; tel. Biuro 075/ 643 60 52

Nowy lokal - użytkowy 89 m2., centrum Jelenia Góra, ul. Kopernika do
wynajęcia od zaraz. - 694 272 526
Odstępne za solarium - w Jeleniej
Górze funkcjonujące nie drogo po
remoncie z reklamami - 507 870 086
Pokoje - tanie - 694 258 713
Pokoje dla pracowników - w Szklarskiej Porębie super warunki, blisko
centrum, bardzo tanio na dłuższy
okres - 888 820 909

Okazja ! Sprzedamy 3 pokoje - 109 m2
blisko Centrum w dzielnicy Stare Miasto. Tylko 250.000,- zł. Nieruchomości
Karkonoskie tel. 501-357-406 ; tel. Biuro
075/ 643 60 51

Mieszkanie 2 pokojowe ul. Karłowicza
43 m2.Cena 155.000,- zł Nieruchomości Karkonoskie tel. 511-089-923 ; tel.
Biuro 075/ 643 60 51

Mieszkanie 2 pokojowe w Łomnicy.
Okazyjna cena 79.000,- Nieruchomości
Karkonoskie tel. 605-030-050 ; tel. Biuro
075/ 643 60 62

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

Pokoje koło KK - 2 i 3 osobowe.
200m na uczelnie. Internet w pokojach. Jelenia Góra ul. Grunwaldzka
- 798 523 542
Pokój - 5 min. od mp - Umeblowany.
Kablówka, Internet. 350 zł + 1/2
rachunków. Kontakt: dzoi@wp.pl Pokój - do wynajęcia pokój dla
dwóch osób jelenia góra cieplice 300
zł od osoby ( do uzgodnienia ) umeblowany Internet parking tel. 660 065
872 - 660 065 872
Pokój - Kostrzyca - poszukuję współlokatora, mieszkanie w Kostrzycy,
325zł/m-c + prąd co 2m-c. Dostęp do
Internetu - 506 128 011
Pokój - poszukuję niepalącej współlokatorki Mieszkanie w bloku, I piętro,
5 min. od Małej Poczty, kablówka,

Pokój - w mieszkaniu dwupokojowym, ul. Kiepury - 669 948 087
Pokój 1-2 osobowy - poszukuję
współlokatorki do pokoju jednoosobowego w mieszkaniu 2-pokojowym
na Zabobrzu - 669 948 087
Pokój 2-os centrum - dla studentów lub pracujących; ul. Klonowica; 300 zł/osobę bez żadnych
dodatkowych rachunków - 510
026 443
Pokój 2-os z balkonem - duży dla
2 osób w centrum Jeleniej Góry-ul
Wojska Pl. blisko AE. w mieszkaniu
studenckim. Wyposażona, kuchnia
2 łazienki. 300zł/os + rachunki - 793
443 004
Pokój 2-osobowy - w mieszkaniu
studenckim. Mieszkanie 3-pokojowe,
umeblowane, na Zabobrzu III (ul.
Wiłkomirskiego) Mile widziane dwie
studentki Cena 300zl od osoby - 691
019 455
Pokój dla studentów - 2 osobowy,
łazienka, kuchnia, hol (Internet) w centrum Jeleniej Góry - 601 636 650
Pokój dwu osobowy - w samodzielnym mieszkaniu studenckim od
zaraz, umeblowany, blisko centrum,
220/os, liczniki - 075 752 63 51,502
161 453
Pokój Kostrzyca - poszukuję współlokatora, mieszkanie w Kostrzycy,
325zł/m-c + prąd co 2m-c. Dostęp do
Internetu. - 506 128 011
Pokój na Zabobrzu - z dostępem do
kuchni, łazienki - 669 569 669
Pokój obok Ratusza - ładny za 500
zł w tym opłaty - 697 266 681
Pokój ul. Nowowiejska - w okolicy
AE. Mieszkanie po remoncie - 601
185 526
Pokój w centrum tanio - Pokój
(dwa pomieszczenia). Media, net, TV.
Lokatorskie mieszkanie. 1os-350 lub
2os-450 + niskie rachunki. Chętnie
para. - 501 737 088
Pokój m3 w JG - pokój 1/2 osobowy.
Internet, kuchnia, łazienka wyposażone. Najlepiej Studentkom, dobre
warunki do nauki i odpoczynku. Tanio
i miłe towarzystwo w młodym gronie.
- 663 232 354
Pomieszczenie gosp. - Posiadam do wynajęcia pomieszczenie
do prowadzenia działalności na ul.
Wincentego Pola o powierzchni 40
m2 - 502 676 449
Pół domu - okolice Jeleniej Góry .
Osobne ogrodzone wejście z miejscem na wypoczynek, grill. - 605
063 176
Solarium - funkcjonujące solarium
na ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej
Górze wraz z miejscem dla tipserki
. Lokal po generalnym remoncie
odstępne do uzgodnienia. - 507
870 086
Stancja dla studentów - 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, tanio w Jeleniej
Górze - Cieplicach w dzielnicy willowej
w pobliżu parku. - 721 470 100
Szukam 2 pokojowego - w granicach
600-650 zł + liczniki - 504 532 871
Szukam do wynajęcia - dwupokojowego dla zdecydowanego klienta na
W. Pola N.Ż - 509 156 552
Ścisłe centrum - Jelenia Góraduże mieszkanie w ścisłym centrum
- na gabinety lub kancelarię - 603
347 415
Tanie mieszkanie Cieplice - 2 pokoje,
łazienka i aneks kuchenny w Cieplicach (niedawno remontowane) - 602
600 235
Tanio 80 m2 i 60 m2 - 2 lokale
handlowo-usługowe przy ul. wolności , przy stacji benzynowej
ORLEN przed Cieplicami - 513
098 128
Tanio wynajmę mieszkanie - Mam
do wynajęcia mieszkanie 168 m2
w Cieplicach, z umeblowaniem +
urządzenia gospodarcze + garaż 45
m2+ ogród i taras. Tanio! Cena do
uzgodnienia. tel. 504 547 868 - 504
547 868
Trzy pokojowe Kiepury - koszt 1200
zł plus liczniki (prąd, gaz, woda) - 662
112 344
Trzypokojowe - na Zabobrzu III
mieszkanie 3 pokoje, nieu meblowane
- 603 869 841
Widokowa działka - Piękna, słoneczna działka o powierzchni 3638

m2 z panoramicznym widokiem na
Karkonosze i zalew w Sosnówce,
350.000 zł, CeLDOM Daniel Lenik
- 661 114 212
Współlokatorka - do 2-osobowego pokoju na ul. Nowowiejskiej.
wysoki standard, po remoncie 350
(cena z rachunkami i Internetem) od
kwietnia - 783 274 434
Wynajmę - mieszkanie 38m w
Piechowicach. Cena 250 + opłaty
- 501 294 926
Wynajmę kawalerkę - na Zabobrzu 3 – nieu meblowana - 660
212 802
Zabobrze - dwupokojowe mieszkanie przy ul. Karłowicza, po remoncie,
umeblowane, wyposażone. Czynsz
950zł plus opłaty licznikowe. Kaucja
1500zł - 667 657 025
Zabobrze 2 pokoje - komfortowe,
1100zł. W tym czynsz i ogrzewanie.
Umeblowane, wyposażone, Internet
- 508 240 830
Zabobrze 2 pokoje - Od maja,
umeblowane, pralka, lodówka,
telewizor, telewizja kablowa,
Internet. Cena 850 zł + media(
gaz, prąd, woda). Kaucja 500 zł.
kontakt GG 6992651 tylko smsoddzwonimy na stacjonarny - 696
944 751
Zabobrze III - kawalerka - umeblowana, od zaraz (tylko pracującym i
odpowiedzialnym) - 695 943 795
Zabobrze, 2-pokojowe m3 - 52m2,
rozkładowe, umeblowane +AGD, balkon, WC osobno. Okolica spokojna.
Opłaty: 800 z ł + media + kaucja 800
zł. Dla rodziny, osób pracujących,
studentów. Dostępne od 01.04.09.
- 511 096 965
NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe - mieszkanie z piecami
kaflowymi w starym budownictwie.
- 516 541 698
2 pokojowego - o w granicach 600-650
zł + liczniki - 504 532 871
2-3 pokojowego! - lokalizacja obojętna. Powierzchnia od 30 m2, czynsz
do 1500 zł - 508 240 830
2 pokojowe - najlepiej od 1 kwietnia
ładne 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu umeblowane. do 900 zł +
liczniki - 693 579 479
2 pokojowe - umeblowane do 1000zł/
mc dla rodziny 3 osobowej na dłuższy
okres - 693 275 321
Kawalerka lub 2 pokoje - na
Zabobrzu do 600 zł + opłaty - 509
358 869
Kawalerka umeblowana - do 600
zł z lodówka pralka w centrum JG
od zaraz na dłuższy okres dla jednej
wypłacalnej osoby bez nałogów - 603
407 210
Kawalerkę - Jelenia Góra – Cieplice – Sobieszów - Piechowice - 503
456 755
Lokal - z witryną i osobnym wejściem w ścisłym centrum o pow.44
m2. N.Ż - 509 156 552
Lokal - poszukuje lokalu usługowego na mały sklepik w Kowarach
- 723 471 248
Lokal 50 m - na usługi, handel,
gabinety. Atrakcyjna cena, ul. 1 Maja
- 784 942 492
Lokal biurowy - 42 m2, dwa
pomieszczenia przy Wojska Polskiego
po kapitalnym remoncie. Polecam N.Ż
- 784 942 492
Lokal użytkowy - pilnie wynajmę
lokal użytkowy może być nawet do
10 m2 w ścisłym centrum. - 509
156 552
Lokal ul Wojska Polskiego - 40m2
parter bardzo ładny, właściciel, biuro,
gabinet lub inne - 516 722 333
Lokal w Karpaczu - pod małą
gastronomie w okolicach centrum
- 663 164 547
Mieszkanie - mieszkań 2-pokojowych dla zdecydowanych klientów
N.Ż. - 509 156 552
Mieszkanie - 2-pokojowe. Jelenia
Góra – Cieplice - Sobieszów - Piechowice. - 503 456 755
Mieszkanie 92 m2 - przy Wyszyńskiego - umeblowane Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
Mieszkanie na Zabobrzu II - pilnie
dla klienta dwa pokoje na okres minimum trzech lat - 509 156 552
Na Zabobrzu - dwupokojowego
mieszkania dla zdecydowanego
klienta. NŻ - 509 156 552
Od kwietnia 2 pokojowe - 2 pokojowe
umeblowane dla rodziny 3 osobowej
na dłuższy okres do 1000 zł/mc - 693
275 321
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Odstępne za mieszkanie - gotówka
od reki może być do remontu lub
zadłużone!!! - 725 120 474
Odstępne za mieszkanie - dam
odstępne za mieszkanie w Jeleniej
Górze lub w okolicach Jeleniej Góry.
- 503 456 755
Mieszkanie w bloku 2 pokojowe w
Cieplicach. Najlepiej na osiedlu Orlim
lub XX-lecia - 503 456 755
Pilne - szukam umeblowanego, 2
pokoje mieszkania do wynajęcia na
terenie Jeleniej, Cieplic lub Sobieszowa - 519 516 145
Pilne - Poszukuje niewielkiej umeblowanej kawalerki lub pokoju z osobnym
wejściem w domku jednorodzinnym
w Jeleniej Górze od kwietnia. - 785
799 959
Pilnie - 2 pokojowe może być w
Cieplicach lub Sobieszowie do 500 zł
+liczniki - 722 242 922
Pilnie 2 pokojowe - w Jeleniej Górze
2 pokojowego dla 2 studentek. 600650 zł max. + liczniki oferty proszę
kierować na adres beatrycze05@
wp.pl
Pilnie potrzebne - poszukuje
pomieszczenia na własny interes
o wielkości do 60 m2, najlepiej w
granicach miasta Jelenia Góra. - 663
978 870
Pilnie szukam - umeblowanej kawalerki lub pokoju od zaraz, w miarę
przystępnej cenie (ok. 400 zł + media).
- 513 969 885
Pokój w bloku - przy ulicy Wiłkomirskiego miłej osobie, najchętniej studentce. Pokój komfortowy,
umeblowany, Internet, mieszkanie po
remoncie, wszystkie media. 300 zł +
rachunki - 693 098 369
Poszukuję w Cieplicach - dwu
- trzypokojowego mieszkania od już.
NŻ - 509 156 552
Szukam - 2 pokojowe mieszkanie
może być w Cieplicach lub Jeleniej
Górze w miarę tanio 400 zł plus liczniki
- 722 242 922
Szukam - młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w
Kowarach w rozsądnej cenie - 661
226 825
Szukam 2 pokojowego do 750 zł - +
liczniki od 01.04.09 Zabobrze - 609
093 030
Szukam 2-3 pokojowego! - Dla
klienta mieszkania w Jeleniej Górze,
czynsz najmu do 1300zł. Lokalizacja
obojętna. - 508 240 830
Szukam kawalerki lub - taniego
mieszkania do wynajęcia, w Jeleniej
lub w okolicach Jeleniej Góry - 792
641 328
Szukam mieszkania - od 1.04 dwa
pokoje do 850 zł z czynszem lub
kawalerka do 700 zł z czynszem
wyposażone na Zabobrzu 1 - 502
276 205
Szukam mieszkania - 2 lub 3 pokoje
dla rodziny, umeblowane w Jeleniej
Górze do 800 zł + liczniki - 691 019
413
Szukam pokoju lub... - taniej kawalerki na Zabobrzu II (Różyckiego,
Moniuszki, Karłowicza etc.). Jestem
młodą, niekonfliktową, pracującą
osobą. Adres e-mail: swierzatko@
interia.pl - 600 238 566
Szukam taniego mieszkania - młode
małżeństwo szuka kawalerki lub
taniego mieszkania w Jeleniej lub
blisko Jeleniej - 792 641 328
Warsztat samochodowy - poszukuję hali garażu bądź miejsca na
wynajem dzierżawę przeznaczony
na warsztat samochodowy. Pilne
- 603 812 829
Wydzierżawię hotel - eksperci
branży hotelarskie poszukują funkcjonującego obiektu hotelarskiego do
dzierżawy bądź poprowadzenia. Duże
doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku. wydzierzawie_hotel@
o2.pl
Wydzierżawię warsztat - lub obiekt
pod warsztat samochodowy w Jeleniej
Górze - oferty proszę wysyłać na email m.mroku@wp.pl
Wynajmę 70 m2 - sklep, pomieszczenie na sklep w Karpaczu w centrum około 70m2. - 667 879 812
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Warburg 1,3 benzyna 1990 rok,
garażowany - w eksploatacji, stan
dobry, cena do uzgodnienia - 075
75 59 101 - 721 068 503 po godzinie 19
BMW 730i – kolor srebrny, instalacja gazowa, czarne skórzane
siedzenia, alufelgi, mahoniowa
sportowa kierownica – rok produkcji 1988 – cena 4500 zł – 075
75 215 89

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.
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Ford Eskort 1991 R – diesel, 1800
cm, silnik ze skrzynią biegów, szyberdach, koła, alternator, reflektory,
półosie, tylna oś na przyczepkę
z kołami i za niewielkie pieniądze
– 502 784 697
Vw Passat 99 TDI, 20 tys. SEDAN
1,8, czerwony, zarejestrowany, alufelgi letnie i zimowe, hak, elektryczne
szyby, airbagi – 604 610 097
Golf 2, 1.6 pojemność, 94 rok, 3
drzwiowy – 783 603 681
Citroen - Xantia 2,OI benzyna,
rok 1994 stan bdb., zielony medalik,
pierwszy właściciel, zarejestrowany, opłacony - sprzedam lub
zamienię – 691 455 758
Omega 2l w całości lub na części
za 500 zł. – 668 604 292
Audi 80 B3 rok 1990 pojemności
1,8 grafit metalic, centralny zamek,
podgrzewane fotele, wspomaganie
kierownicy, sprowadzony, cena do
uzgodnienia – 696 776 877
Polonez 92 – alarm, centralny
zamek, cena ok. 1000 – 663 509 673
Alfa Romeo silnik 2.0 - więcej informacji pod numerem - lub zamienię
- 724 107 718
Astra 96 - stan idealny - zarejestrowana, czerwona, 1.6 benzyna, 2
poduszki, wspomaganie, szyberdach
- siadać jechać - 603 182 814
Audi 80 - pojemność 1,8 benzyna
rok 1990 wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, podgrzewane fotele,
sprowadzony, cena do uzgodnienia
- 889 585 966
Audi 80 - rok 1990 pojemność 1,8
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, podgrzewane fotele,
sprowadzony - 696 776 877
Audi 80B3 - 1.8 benzyna + gaz 1990
rok, stan techniczny bardzo dobry
alufelgi centralny zamek, alarm, cena
5300 do negocjacji. - 609 437 612
Audi A3 - 1997 pilnie - 500 837 279
Audi A4 1997 rok - 1.8 5V benzyna
sedan zadbany w kolorze srebrny
metalik wersja angielska wspomaganie kierownicy ABS centralny zamek
elektryczne szyby i lusterka. Cena
4500zl - 663 023 982
Audi A80 B3 - 88, pojemność 1.8
benzyna, centralny zamek, radio CD/
mp3, opony zimowe i letnie na alufelgi.
Nie wymaga wkładu finansowego.
Cena 3000zl ( lub 4000zl z alufelgi
marki borbet 15”) - 723 888 245
BMW 525 - pojemność 2,5 benzyna
+ gaz, skórzane siedzenia, pełna
elektryka, ładne aluski 16, cena do
uzgodnienia - 698 413 069
BMW 525 zamienię - 90 pojemność
2,5+gaz pełne wyposażenie oprócz
klimatyzacji - cena do uzgodnienia
- 698 413 069

poduszki pow. wspomaganie kierownicy centralny zamek, szyberdach
- siadać jechać - 603 182 814
Escort 96 rok za ok. 3500 - Escort
z 96r 1.3 4/5 drzwi do małego remontu
tj. tuleja na jedna świece i wymiana tylnego zderzaka ( wjechałem w zaspę)
cena ok 3,500 do negocjacji sprzedaje
z powodu wyjazdu - 721 706 644
Escort z gazem - 1993, 180 tys.1.6
instalacja gazowa, kolor czerwono
czarny, 2 drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, nowe opony zimowe,
dodatkowo 4-koła, cena 2200 zł.
- 695 095 065

BMW 730i
kolor srebrny,
instalacja gazowa
czarne skórzane siedzenia

alufelgi, mahoniowa
sportowa kierownica
rok produkcji 1988
cena 4500 zł
tel: 075 75 215 89

Felgi aluminowe do bmw - 15 cali
rozstaw śrub 5x120. Felgi włoskiej firmy
Scorpion - komplet dekielków, proste
sprawdzone na wyważarce stan dobry
cena 250 zł - 691 566 585
Felgi do Peugeota - 4 szt. cena 200
zł , 50 zł za szt. - 781 242 765
Fiat 126p - rok produkcji 1993 w
idealnym stanie, nie wymaga wkładu
finansowego. cena 950 zł - 603
291 394
Fiat Brava 98 rok + gaz 6700
- Kupiony w salonie, pełna elektryka, halogeny, zderzaki w kolorze
nadwozia. Silnik 1800cmm + GAZ
115km. kierownica i fotel regulowany
, poduszka powietrzna, centralny
zamek. Nowy przegląd. Stan b. dobry
- 609 77 00 50
Fiat Cinquecento - 704ccm 1995 rok,
czerwony do poprawek blacharsko
lakierniczych brak przeglądu - cena
1000pln - 513 675 627

Daewoo Matiz Life - rok produkcji
2000 Stan: dobry Kolor: Czerwony
Przebieg: 121 000 km Radio + immobilaizer + komplet opon zimowych Cena:
5500zł (do negocjacji) - 606 692 430
Daewoo Tico sx 1998 rok - silnik
0,8L Isuzu, po remoncie blacharki,
bordowy met. w ciągłej eksploatacji,
kobieta użytkuje, zadbany, ważny
przegląd i OC, Cena 3600 do negocjacji - 663 569 818
Escort 95 3900 zł - zarejestrowany,
srebrny metalik 1.4 benzyna, 5 drzwi,2

Golf 3 z gazem okazja! - 91 rok, gaz,
ważny przegląd i OC, 1,4 do wymiany
przednia szyba i poprawek lakierniczych, cena 1800zl - 727 227 917
Golf III - stan dobry. rok 92 benzyna
+ gaz. Wyposażanie: ABS, centralny
zamek, alarm i szyberdach, sportowe
zawieszenie, sportowy tłumik, kolor
czarny 3-drzwiowy, alufelgi - cena
5500 zł do negocjacji lub zamienię
- 607 552 454
Honda Civic - 1.5L 90KM, 1990r.
czerwona, wspomaganie, szyberdach, ważny przegląd i ubezpieczenie,
dwa komplety kół, Cena 3900 - 792
661 611
Honda CR 125 99/00 - stan bardzo
dobry, po wymianie łożysk w tylnym
zawieszeniu, łańcucha, jeżdżony przez
16 latka amatorsko, sportowy tłumik
FMF, sprowadzony w kwietniu z Anglii,
cena 5900 zł Polecam - 691 542 966
Hyundai - Atos Prime 1.0 rok produkcji 2000, benzyna + gaz, elektryczne
szyby przód, kupiony w polskim
salonie, radio cd. Cena 9000pln do
negocjacji. - 605 450 340

Hyundai Tucson - rok 2006 przebieg 114 tyś silnik 2.0 crdi 125 km
czarny metalik, cena 45.000 zł - 501
700 449

Fiat Ducato maxi 2,5tdi - nowy model
biały 3 osobowy, hak, CB radio - 6.900
- 504 154 822

Fiat Uno 1.4 s - silnik 1400, 5 d,
granatowy, przegląd do 10/03/2010,
tylko 98000km, opony zimowe i letnie,
alarm, bardzo zadbany. Możliwe raty
2990 zł - 790 524 539 / 757610636

Clio 2000 rok 1.4-8 tys. zł - Clio
benzyna 1.4, 2000 rok, 5-drzwiowy,
kolor lazurowe wybrzeże, elektryczne
szyby, dokładam koła z oponami
zimowymi - 662 120 207

Golf 2, gaz, 1300 zł - biały, 5 drzwiowy,
5 biegowy, 90 rok, ważne oc i przeglad,
cena 1300 zł - 727 227 917

Fiat Ducato 96 - maxi 1996 rok - 2,5D
opłacony, zarejestrowany - 669 872 101

Cienias - 1996 rok, zloty metalik.,
alusfelgi stan bdb. ważne opłaty
- 669 533 452

Citroen Ax 1.0 - z 1991, 5 drzwiowy,
kolor czarny, bez opłat, słaby akumulator na chodzie, jeżeli chcesz kupić
zaproponuj cenę sms - 793 901 588

Golf 2, diesel - czarny,3drzwiowy,h
ak,silnik po remoncie,5 biegowy, silnik
po remoncie, ważne OC, cena 1450zl
- 727227917

Hyundai - z powodu wyjazdu!! Pilnie
sprzedam Hyundai Tiburon coupe
TGX. Sportowe autko, rocznik 1999,
silnik 2,0, benzyna, automatyczna
skrzynia biegów, kolor czerwony.
- 503 428 355

Fiat Tipo - części do tego modelu
używane lub nowe. - 604 899 303

Citroen AX - rok 1991 1.4 diesel.
W samochodzie trzeba wymienić
uszczelkę pod głowicą. A tak poza
tym jest w pełni sprawny cena 1600 do
negocjacji proszę dzwonić po godzinie
15 - 756 137 283

Golf 2 gaz - rok 1991, pojemność
1800cm, benzyna + gaz, monopunktowy wtrysk, zielony metalic komputerpokładowy, centralny zamek+ pilot,
alarm, radio, szyberdach, wspomaganie kierownicy, nowy przegląd i oc.
Cena 2200 zł. - 604 899 303

Fiat Cinquecento 700 - rok 1995, 700
pojemność, zielony metalik, centralny
zamek, alarm + 2 piloty, 2 pary kluczy,
alufelga, elektryczne szyby, radio,
czyste zadbane wnętrze. Cena 1700
zł - 604 899 303

Charada uszkodzona - uszkodzona
350 zł - 603 265 722

Cinquecento 700 1997 rok czerwony garażowany, zarejestrowany, alarm, stan techniczny b. dobry
(zadbany) po wymianie rozrządu
świec i hamulców, zawieszenie bardzo
dobre silnik b. dobry, bez korozji. kpl.
opon - 667 588 583

Ford Transit - 2,5 d 1994 r. maxi/maxi
biały cena: 5200 zł. - 889 945 928

Fiat Cinquecento - 97 rok. alufelgi, alarm
cena 2400 do negocjacji - 663 361 586

Buty na Crossa - czarne cena 200
zł buty firmy forma - 781 242 765 lub
075 71 305 16

Cinquecento - rocznik 1995, przebieg 123 tys. km., „ na chodzie”, cena
do uzgodnienia. - 606 996 895

Ford Probe 2.2 turbo 93 rok - Probe
, stan dobry , zarejestrowany. Wymienione sprzęgło Amortyzatory przednie
. Cena 3200 zł - 695 562 786

Hyundai - Coupe Tiburon TGX rok
produkcji 1999. Sportowe autko za małe
pieniądze - z powodu pilnego wyjazdu!!
Cena tylko 9.000 zł! - 503 428 355

Fiat Punto 99 rok + gaz 5700 Kupiony w salonie, 2-gi właściciel,
czarny 3-drzwiowy, pod. powietrzna
, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia. Przegląd i OC do 2010r. Stan
wizualny b. dobry, techniczny dobry
- 609 770 050

BMW E 30 na części - wszystkie części lub całe auto - 609 246 405

Ford Mondeo z LPG sek. - kombi, klimatyzacja, elektryka. itp. uszkodzony
silnik 1,8 16v 94 rok - GG3245887
- 605 326 885

Ford - Escort,1.4 benzyna (coupe).
Niebieski, stan wizualny db, techniczny
bdb. Opłacony i zarejestrowany. Zamienię lub sprzedam - 661 522 201
F ord E s c o r t - 1 . 6 1 6 v z
gazem(rocznym). Kolor srebrny wersja
ghia, pięciodrzwiowy, elektryczne szyby
centralne zamek itd. Opłacony i zarejestrowany. Stan bdb. - 661 522 201
Ford Escort - 92 rok, 1.8 diesel kolor
biały, 3-drzwiowy, zadbany, uszkodzone tylne zawieszenie, 4 nowe
opony, wnętrze zadbane, cena 650 zł
- 663 023 982
Ford Escort GHIA - elektryczne
szyby i lusterka, szyberdach, tapicerka
w idealnym stanie, 1992 rok, 1,4
benzyna. stan techniczny dobry, kolor:
wiśniowy metalik, ważny przegląd i
OC - 667 085 802
Ford Escort kombi - 1,8 TD, 1994
r., 140 tyś przebiegu, 5 D, RM, relingi,
stan silnika i układu jezdnego bardzo dobry, blacharka do poprawek,
dodatkowe dwa uzbrojone koła. mail;
kemot.jg@wp.pl
Ford Eskort - tanio! - rok 1994,1600
cm. pojemność, silnik DOHC- EFI,5cio drzwiowy, zielony matalic, 2x
airbag, centralny zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, radio, opony
zimowe. Cena 1800 zł - 604 899 303
Ford Fiesta - rok 95 pojemność
1,1, 5- drzwiowa, czarna, cena 1600
- 792 819 271

Hyundai! pilnie - super tanio - z
powodu wyjazdu. Hyundai Tiburon
Coupe TGX. Kolor Czerwony super
autko sportowe. Gorąco polecam!
- 503 428 355
Jeep Cherokee - long wersja amerykańska, zarejestrowany, opłacony
do 2010 rok, wyposażenie w bogatej
wersji. Stan bdb. 5500 zł - do uzgodnienia lub zamiana GG 4770843.
- 792 174 311
Karoseria Nubira kombi karoseria
nie uzbrojona 600zł z dokumentacja
- 510242940
Kawasaki - rok 1996, przebieg
4500, pojemność 500, benzyna, bezwypadkowy, sprowadzony zarejestrowany w Polsce - 697 393 733
Kawasaki Kmx 125 - odblokowany,
stan dobry, cena 3500 do negocjacji,
rocznik 2000 - 782 967 834
Kawasaki Kxf 250 cross - 4-suw,
45KM. Motor, po wymianie tłok, pierścienie, łańcuszek rozrządu, zawór
ssący, nowy olej Castrol co 10MTG.
PO regulacji zaworów. Stare części i
paragony do wglądu. zielono czarny.
8100 do negocjacji - 514 585 525
Kawasaki Zzr 600r - 95 rok, nowszy
model, zarejestrowany w kraju, stan
bdb., cena 5900 zł - 727 227 917
Koszulka na crossa - firmy Ufo za 50
zł - 781 242 765 lub 075 71 305 16
Laguna hatchback - rok 2006 przebieg 125 tys., silnik 1.9 dci, 120 KM,
kolor grafitowy, metalik, cena 35.000
zł do opłat - 501 700 449
Laguna kombi - rok 2006 przebieg
147 tys. silnik 1.9 dci 120 KM grafitowy
metalik cena 31.000 zł do tego opłaty
- 501 700 449
Lublin - tanio - skrzyniowy, oplandekowany, 94 rok, diesel, kłopoty z
układem chłodzenia, cena 1600 zł
- 727 227 917
Maluch 350 złotych - 97 rok, bez
opłat, troszkę zjedzony za 350 bez
negocjacji - 516 728 208

Matiz Life 2000 rok, zderzaki w kolorze, zadbany stan b. dobry. 5.900pln
- 511 699 191

zamek, alarm + pilot, wspomaganie
kier., stan ogólny bardo dobry cena 4700
do uzgodnienia - 603 182 814

Matiz Life - 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

Opel Astra kombi - rok 1993, pojemność 1600, niebieski metalik, zarejestrowany, ważne OC i przegląd,
centralny zamek, szyberdach, radio,
ABS, imobilaizer, alarm, alufelgi. Cena
1800 zł. - 604 899 303

Mazda 323 F - bardzo ładną i
zadbaną mazdę. Kolor czerwony
, wspomaganie kierownicy, przyciemnione szyby. Naprawdę autko
godne polecenia - 660 435 574,lub
661 522 201

Opel Astra kombi 1,7td - biały,
garażowany, po wymianie rozrządu,
oleju i wszystkich filtrów. Centralny
zamek, szyberdach, 2 poduszki. Stan
techniczny bardzo dobry. Nie wymaga
wkładu finansowego - 692 086 317

Mazda 626 - rok 1993 - przebieg 235
tys. pojemność, 1.8 benzyna kolor
wiśniowy metalik - 602 152 887

Opel Corsa - tanio - rok 1995,
pojemność 1200cm, benzyna, biały,
zarejestrowany, radio, szyberdach,
alarm. Cena 3200 zł - 604 899 303

Mazda 626 1200 zł - kombi 93 rok
- elektryczne szyby, stan bdb. nowy
tłumik, kolor czerwony auto zadbane
- 669 231 301
Mazda 626 Cronos - rok 1995,
pojemność 2,5 v6, benzyna +gaz,
zarejestrowany, ważny przegląd i
OC, skórzana tapicerka, klimatyzacja,
tempomat, CD, radio + sterowanie w
kierownicy, alufelga, elektryczne 4 x
szyba + szyberdach. Cena 4300 zł
- 604 899 303
Mercedes - okularnik - 1995 rok
mały przebieg - 601 357 096
Mercedes 126 280 se - rok1984,
automat, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, alufelgi, jasna
welurowa tapicerka, elektryczne
szyby, lusterka. Zarejestrowany w
kraju, karta pojazdu. Możliwość rejestracji jako zabytek - 791 509 832
791 020 812
Mercedes 190e - 1988 rok produkcji benzyna + LPG, 2 lata w kraju
zarejestrowany, zadbany, elektryczne
szyby i lusterka, uszkodzony silnik za
1500 zł - 663 023 982
Mercedes 208 - rok 1991, pojemność 2300 diesel, blaszak, podwyższony, niebieski, 3 osobowy, 5
biegów, hak, radio, zarejestrowany
ważny przegląd i oc. Cena 3400 zł
- 604 899 303
Mercedes A – klasie - tanio - 1,7
diesel, ekonomiczny, zarejestrowany,
zadbany- polecam - 721 824 886
Mercedes diesel sedan - 124D
1994r granat, skrzynia manualna,
pięciobiegowa auto idealne do małej
działalności gospodarczej, cena 5900
zł Warszawa, proszę dzwonić, na smsy nie odpowiadam. - 507 960 348
Mercedes e 220 cdi tanio - 99 rok,
nie wymaga wkładu finansowego w
ciągłej eksploatacji, ważne OC i przegląd cena 16,500 - 693 662 957
Mercedes sprinter 313 CDI - z
12/2004 roku w stanie idealnym
bogate wyposażenie, klimatyzacją,
itp., cena 55600 zł do negocjacji, od
prywatnej osoby do obejrzenia w
Kamienne Górze - 721 355 365
Mitsubishi Carisma - 95 rok 1,6,
pełna elektryka, alufelgi, 140tys przebiegu, stan b, dobry, zarejestrowany w
Polsce lub zamienię na tańszy, cena
ok 8 tys., możliwość wysłania zdjęć
- 792 088 432
Mitsubishi Lancer 4x4 - rok 1992,
pojemność 1800cm,srebrny metalic,
napęd 4x4, wspomaganie kierownicy, alufelga, 4 x elektryczne szyby,
centralny zamek, podgrzewane fotele,
radio. Cena 2300 zł. - 604 899 303
Mondeo 98 rok - 2,5 pojemność V6
benzyna, czarny met., wersja ghia,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, kontrola trakcji, ABS, centralny zamek, oryginalne radio forda z
CD, przebieg 150 tys. km, cena 4700
zł do negocjacji - 509 902 542
Motorynka - cena 250 zł - 781 242
765 lub 075 713 05 16
Nissan Almera 1.4 16v - z 1996r
pojemność 1.4 16v, autko jest sprowadzone z Niemiec w super stanie
technicznym, zadbane, ekonomiczne.
Cena 5000 zł - 511 907 795
Nissan Kombi 2.0 diesel - Bluebird
kombi 2.0, diesel 1990 rok, auto
ogólnie w stanie bdb., zarejestrowany,
ubezpieczony, karta pojazdu, srebrny,
cena 2100 zl - 790 591 663
Nissan Micra 1,0 94 rok - niebieski
metalik, 3 drzwiowa, szyberdach,
hak. Stan techniczny b. dobry 4500 zł
- 880 098 319
Nissan Sunny 2.0 d okazja - 75KM,
1992, hatchback, czerwony, w stanie
bardzo dobrym cena 5 100 zł do negocjacji. POLECAM - 509 029 334
Omega Kombi CD - 91/92 inst.
gazowa pojemność 2,0 stan dobry do
małych poprawek blacharskich. Cena
2,800zl. PILNE - 501 752 673
Opel Astra 5 drzwi - 1993/4 rok zareje
strowana,niebieska,1.6 benzyna bogata
wersja CD - poduszka pow., centralny

Opel Omega B - sprowadzony z
Niemiec, zarejestrowany w Polsce.
Pojemność 2.0 16 v. Najlepsza wersja
z klimatronikiem, pełną elektryką. Stan
auta idealny. - 661 522 201
Opel Tigra - tanio - auto posiada
elektryczne szyby i szyberdach, 2 air
bag, alufelgi, kolor niebieski metalik.
Cena 7.400 - 785 811 537
Opel Vectra 1989 - 1.6, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009 i ubezpieczenie ważne do 05/2009, stan
dobry, garażowany, złoty metalik +
komplet kół letnich, hak holowniczy
- 511 779 713
Opel Vectra 94/97 1.8b - wspomaganie kierownicy, ABS, kolor czarny,
podgrzewane lusterka i elektrycznie podgrzewane fotele, przegląd i
ubezpieczenie do czerwca. Cena
1600PLN. - 792 819 271
Opel Vectra GT 115 km - 1990.
Silnik 2000/ benzyna /115 KM. ABS,
wspomaganie. szyberdach, alufelgi,
elektryczne lusterka, silnik i zawieszenie - stan bdb. Ważne OC i przegląd,
Niezawodna. 2700pln. - 660 939 393
Passat B5 1.8T-1998 -ABS autoalarm,
centralny zamek elektryczne szyby +
lusterka climatronik, komputer, poduszki
4 szt, wspomaganie podgrzewane
siedzenia + lusterka, klimatyzowany
schowek, welur autko zadbane-szanowane - super - 604 922 815
Passat kombi - rok 1996 pojemność 2000, benzyna, kolor ciemno
czerwony, stan silnika i blacharki bdb.
alufelgi przegląd do 07,2009 ubezpieczony do 08.2009 cena 3900zł. do
negocjacji - 605 230 191
Passat kombi 1.9tdi 2004 - czarny z
niklami, 130KM, cena 36500 zł. Pełna
dokumentacja - 691 466 704
Peugeot 206 - 1.9 diesel 5-cio
drzwiowy el. szyby i lusterka wspomaganie kierownicy, ABS, 2 poduszki
powietrzne, kolor srebrny metalik, zarejestrowany w kraju, ważny przegląd i
OC cena 9500 zł - 663 023 982
Peugeot Van! - 806,1,9td, rok 1995,
bordowy metalik, pełna elektryka,
klimatyzacja w ciągłej eksploatacji,
cena:10500 zł lub zamienię na tańszy
do 5000 zł. - 510 210 129
Polonez Caro Plus - 1,6 gle, 1997,
przebieg 79,500 ciemno zielony metalik,
ubezpieczenie do 02.09.2009r, przegląd
do 07.02.2010r. Cena 1.600,- lub do negocjacji - 075 7557192 - 668 738 618
Polonez z LPG na mniejsze Sprzedam lub zamienię poloneza
96r. z opłatami po wymianie oleju
- 791 244 062
Przegląd techniczny - kupony
promocyjne na wykonanie przeglądu
technicznego samochodu z 25%
zniżką Cena 1 zł - 660 105 895
Przyczepa n126n - kempingowa,
przedsionek, lodówka całość na chodzie. Przyczepa jest 3-4 osobowa, z
kuchenką. - 692 818 716
Quady - Sprzedam sprowadzane z
Kanady Quady. wyjątkowa okazja!!
- 665 695 502
Renault 19 - produkcji 1993, kolor
czerwony, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przednie, instalacja gazowa,
przyciemniane szyby, stan ogólny dobry
cena 3300 zł. - 885 010 994
Renault 19 1992 rok - 1.8 benzyna
wtrysk, 5-cio drzwiowy, centralny
zamek, elektryczne szyby i szyberdach, wspomaganie kierownicy. Cena
do uzgodnienia. - 602 826 251
Renault Clio - rok produkcji 1997,
1.9tdi, biały, ekonomiczny, zadbany,
cena 5 tys. zł - 793 323 332
Renault Clio 1,9 diesel - rok 1992,
uszkodzony, nowy akumulator, opłacone OC, brak przeglądu, dużo
nowych części - 516 655 441
Renault Laguna - tanio - 95 rok,
pojemność 2200 diesel, 5 drzwi,
zarejestrowany ważne opłaty i przegląd, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby. Cena
2900 zł - 604 899 303

Renault Laguna 94 - 2.0, szyberdach, benzyna, 213 tys. km,
elektryczne szyby i lusterka, centralny
zamek, stan dobry. 5500 zł Jelenia
Góra - 793 610 490
Renault Laguna RT sport - 1.8
benzyna, ABS, centralny, klimatyzacja, alufelgi, sportowe siedzenia
fabryczne, dużo nowych części po
sprawdzeniu zawieszenia wymianie
tulei, garażowany - 661 763 146
Renault Master - blaszak
dł.360,wys.185,sz.175 cm,koła16,hak,
biały, przegroda, masa c.3,5 t,ład.1650
kg, silnik 2,5 litra zwykły diesel, rok
1992, RM, do małych poprawek lak/
blach., cena 7.400 zł (do negocjacji).
- 607 699 099
Renault Megane kombi - 1,6 16V z
2001 rok, pełne wyposażenie, zarejestrowany, stan idealny - 695 509 950
Renault Megane kombi - rocznik 2000, diesel, przebieg 165 tys.
poduszki powietrzne, klimatyzacja,
vbezwypadkowy, stan bardzo dobry,
cena do negocjacji - 516 005 316
Renault Scenic - rok 2006 przebieg
121 tys., silnik 1.9 DcI,130 KM, niebieski metalik, cena 36.500 zł do opłat full
opcja - 501 700 449
Renault Scenik - 97 rok,1.6 benzyna pełne wyposażenie, klimatyzacja, alufelgi, kola zimowe, stan b.
dobry. cena 12800pln - 724 224 624
Renault Twingo - rok produkcji 1994,
nowy akumulator, nowe drążki kierownicze, cena 1600 zł. - 517 397 962
Rover 400 si 1.6 111km - 1998,
elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja po wymianie rozrządu, czysty i
zadbany, cena do uzgodnienia - 663
368 902
Rover 75 cdti 2001 - w dieslu, rok
2001, kolor zielony, przebieg 140000.
Biała skóra, nawigacja, 6 x airbag idt.
Polecam, cena 25500 do uzgodnienia.
- 793 050 452
Rower 214 tanio - rok 1996, pojemność 1400 cm, benzyna, niebieski metalik, zarejestrowany, czyste
zadbane wnętrze, wykończenia drewniane, centralny zamek, alarm + pilot,
radio, alufelga, wspomaganie kier.
Uszkodzone prawe drzwi. Cena 3600
zł - 604 899 303
Scenic - Renault 97 rok - 1600 benzyna
ful opcja stan idealny - 724 224 624
Seat Arosa - zielony, sportowa
sylwetka, rok prod. 98, ABS, RO,
wspomaganie kierownicy, 2x airbag,
ks. serw, ważny przegląd i OC, niewielki przebieg stan bdb. cena 9.000
zł ( do negocjacji) - 506 114 070
Seat Ibiza - 93 rok 1,2 system porsche na wtrysku kolor czerwony stan
ogólny dobry ważne OC i przegląd
cena 1600 zł - 790 880 189
Seat Ibiza - rok 1998,102 000
km.Moc:60 KM,1400cm3, benzyna,
ekonomiczny. ABS, elektryczne szyby,
centralny zamek, poduszki powietrzne
x 2, immobiliser, radio z CD. CENA: 9
000zł (do negocjacji) - 502 068 237
Seat Ibiza 1.8 benzyna 93 - kolor
czerwony, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, alarm, do lekkich poprawek lakierniczych, ubezpieczenie i
przegląd do maja. Cena 3400 - 796
473 417
Seat Ibiza 94 rok - 1,8 benzyna. 3drzwiowy, zielony ciemny, el. szyby,
wspomaganie kierownicy, poduszka
powietrzna - 792 819 271
Simson S-50 - oryginalny skuter
- opłacony - 601 472 183
Simson-s-50 - oryginalny skuteropłacony - 1990 rok - 510 210 184
Skoda Favorit - produkcji 1994, kolor
seledynowy. Przegląd i opłaty ważne
do 10 .12. 2009. Nowy akumulator.
Cena 2000 zł. - 075 74 10 333
Skoda Felicja - tanio - rok 1999,
1600cm pojemność silnik MPI, srebrny
metalik, zarejestrowany, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, radio,
halogen , airbag x 2, alarm, Cena 4700
zł. - 604 899 303
Skup aut do 500 zł - auta do 500 zł
każdy zapraszam - 796 723 103
Skuter - KYMCO rok produkcji
1996. Stan idealny, czerwony metalik ze srebrnymi dodatkami. Cena
jaka mnie interesuje to 2,000zl. Do
rozsądnej negocjacji. Zapraszam
naprawdę warto. - 889 453 384
Skuter Yuki - 50 shenke cena 2400
zl w tym gratis kuferek i 2 kaski - 723
529 241
Spodnie crossowe - mało jeżdżone
siwo żółte cena 90 zł - 781 242 765
lub 075 71 305 16
Sprzedam - ŻUK A11 1992r przebieg 67000km ważny przegląd i OC,
stan dobry, metalowe burty - 691
717 276

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 marca 2009 r.

OG£OSZENIA
Sprzedam auto - Mercedes 190
E, 2.0 instalacja gazowa, czarny
metalik, centralny zamek, szyberdach,
opłacony zarejestrowany, stan dobry
- 781 955 603

370 tys., czarny metalic, wsp. kierownicy, el. lusterka, szyberdach,
c. zamek, po wymianie rozrządu i
oleju, cena 5900 zł go negocjacji
- 601 059 275

Strój na crossa - czerwono czarny
cena:299zł - 781 242 765 lub 075
71 305 16

VW Passat B4 GT - Kombi, ciemny,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka. elektryczne szyberdach,
podgrzewane siedzenia, ABS, ciemne
szyby, alufelgi.192 tys. przebiegu, rok
produkcji 1994, pojemność 2.0-150ps
- 781 266 944

Subaru 7 osobowy 3000 zł - Libero
e12 de lux 1994 rok 7 osobowe napęd
na 4 lub 2 kola zarejestrowany 3000 zł
- 886 418 051
Subaru Justy - 3900 zł - rok produkcji: 1994, 101 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 55 kW (75
KM), Pojemność skokowa: 1200 cm3,
benzyna, niebieski, Liczba drzwi: 4/5
- 605 351 710
Subaru Llibero - 1992 rok 7 osobowe 1200 cm 4WD zarejestrowane w
kraju cena 4000 zł - 885 588 345
Super tanio - okazja - Hyundai
Coupe Tiburon TGX. Sprzedam z
powodu wyjazdu - 503 428 355
Suzuki RG 80 - stan bdb. kolor
czarny pojemność 80cm -3 cena 1200
zł - 669 427 535
Śliczna Omega B sedan - 96 rok;
187000km ; 2,5V6 LPG CD, pełna opcja
bez skóry + alarm, alufelgi itp. Zarejestrowany - Pilnie ! - 669 735 527
Tanio VW Passat - kombi 92 benzyna stan dobry, nie wymaga nakładu
finansowego, cena 2000 zł - 506
069 234
Tipo z gazem tanio - rok 93. grafitowy
5 drzwiowy nie wymaga wkładu finansowego - cena 1600 - 695 721 451
Toyota Avensis - rok 2006 przebieg
114 tyś silnik d4d (diesel) 116 KM kolor
białe złoto oczywiście metalik inaczej
zwany szampański - 501 700 449
Transit na bliźniakach - 91
rok, długi, wysoki na ramię,
bliźniacze kola,2,5d,5 biegów,
wspomaganie kierownicy, nowy
przeglad i oc. Cena 3500 zł - 727
227 917
Tranzyt 93 - blaszak 6 osobowy
2750 - 669 595 967
Vanik 8 osobowy - Nissan Serena 1.6
pojemność 96 rok. centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie, airbag, godny uwagi, zarejestrowany, cena 7300 - 605 592 226
Vectra 1.6. - rok 89 pojemność
1.6 benzyna, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, szyber
dach bez korozji, bardzo oszczędny
silnik, 6 lit na 100km. Bardzo
zadbane! Cena do dogadania 882 491 671
Vectra.1,6 - rok 89 pojemność 1.6
benzyna, centralny zamek wspomaganie kierownicy, nowe opony bez
rdzy auto jest bardzo, zadbane bez
awaryjne, pali 6l, na 100km. Warte
polecenia! Cena do dogadania - 791
963 115
Vento 93 rok - limited edition - 2 x
Air Bag, 4 elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka,
elektryczny szyberdach, podgrzewane fotele. Trochę obniżony.
Czyste i zadbane wnętrze. Opłacony i zarejestrowany. J. Góra
6000 zl - 514 585 525
Volkswagen Golf III - 1994, 1,8
benzyna, granat; garaż; elektryczne
szyby i lusterka, klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, 2 airbagi; dod. komplet
opon, ubezpieczenie 04/09; przebieg 06/09; stan bdb.; właściciel nie
palący; 7000zł do negocjacji okolice
J.G. - 504 671 916
Volvo v40 kombi 2.0 -16v - rok 200
1,serwisowany,zarejestrowany. ABS,
centralny zamek, el. szyby, el. lusterka,
ESP, immobilizer, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, przegląd i OC do
01.2010 r. - 609 471 557
VW - T3-diesel - blaszak - 1989 rok
lub zamiana - 601 472 183
VW Golf 1,3 - do lekkich poprawek
lakierniczych - tanio - 880 437 314
VW Golf 3 - 1.9tdi, zarejestrowany,
wspomaganie kierownicy, alufelgi,
kolor czerwony, stan dobry, cena 4600
- 793 385 695
VW Golf 3 combi - Variant, 1800ccm,
1994rok, gaz, serwisowany w ASO
(książka z ASO), po wymianie sprzęgła,
kpl. tłumików, oleje i filtry, zrobione cale
zawieszenie-wszystko do wglądu!!
ważny przegląd i OC - 516 755 199
VW Golf III - 1.8 benzyna + LPG 1995
rok, kombi, zadbany i zarejestrowany,
ważny przegląd i OC czarny. Cena
5500 zł - 663 023 982
VW Golf V - rok 2006 przebieg 166
tys., czarny metalik 1,9 TDI 105 KM
auto sprowadzone z Francji, do opłat
cena 38.000 zł - 501 700 449
VW Passat B3 kombi - 199 rok, 2.0
benzyna + gaz, 115KM, przebieg

VW Polo 1.6 - 1996 rok, nowy model,
zarejestrowany w kraju zdekompletowany przód - zielony metalik cena
1500 zł - 663 023 982
VW Polo Cupe - rok1992, pojemność 1000
cm., biały, zarejestrowany, radio, centralny
zamek. Cena 1600 zł. - 604 899 303
VW Sharan 1.9 TDI - Stan bdb., rok 1998,
wyposażenie centralny zamek, klimatyzacja, elektryczne wszystkie szyby itp.
Cena 21000 zł - 790 510 850
VW T4 skrzynia - 1990 rok 1.9 diesel
7800 zł do negocjacji - 697 870 559
Warburg - silnik golf 1,3, rok 1990,
stan silnika 38 tys. km, garażowany,
stan bardzo dobry - 721 068 503 075
75 59 101
Wsk 1964 rok - do wykończeń
remontowych , między innymi ,
b r a k u c h w y tu n a s i l n i k ( te g o
wykręcanego)a reszta to takie drobnostki cena 500 zł - 781 242 765 lub
075 71 30 516
Zawór EGR - recyrkulacji spalin Seat
Leon 1.6 16V 2002. - 793 383 593
Żuk - stan dobry, ważny przegląd i
OC - 691 717 276

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Zabytkowe meble do renowacji
- 075 76 210 36
Mercedes 123 – 725 868 511
Samochód osobowy - może być
uszkodzony, zarejestrowany lub nie
- 725 868 511
Każde auto w rozsądnej cenie
- Również za wyrejestrowanie - 723
879 996

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
Części z demontażu do VW Golfa,
Pasata, Polo, Skoda Oktawia, Toyota Starlet, Audi A4 oraz innych
marek – 696 594 665
Ford Eskort – silnik ze skrzynią biegów, alternator, reflektory, przełącznik
świateł, felgi z oponami w dobrym
stanie – inne akcesoria tj. szyberdach,
szyby, drzwi – 501 038 525
Sportowa kierownica firmy
Momo razem z naba. Pasuje do
VW GOLFA 2 i 3 oraz do Hondy
Civic. Cena 110 zl do negocjacji
- 722 267 733
Komplet alufelg wraz z oponami
zimowymi 13 calowe, rozstaw śrub
4.100 pasują do Hondy Civic oraz VW
GOLFA 2 i 3. Cena 520 zł – 722 267 733
Felgi stalowe 15”otwory 5*112 4
szt. 200 zł – 515 206 283
Nowy zapakowany przegub
zewnętrzny do Hondy Civic - pasuje
do roczników od 1988 do 1991.
Cena 80 zł – 722 267 733
2 opony letnie w średnim stanie.
Rozmiar opon 175/70 R13.Cena 70
zł. – 722 267 733
Alufelgi Mercedes - 15” z oponami
do Mercedesa. W stanie bardzo
dobrym. Cena 700 zł za komplet
- 609 078 282
205 -wszystko - wszystkie plastiki
i deska rozdzielcza za grosze!!!! 781242765 lub 075-7130516
Aerostar 3.0 - z demontażu
do samochodu Ford Aerostar 3.0
benzyna. Rok prod. 1988. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 721 721 666
Alufelgi 15 5x112 okazja - alufelgi
15 5x112 okazja - 605 301 370
Alufelgi 15 5x112 - 507 943 464
Audi A6 zbiornik paliwa - zbiornik
paliwa - kompletny Audi A6 KOMBI
rok 1999-2005, 2,5 TDI V6 - 783
548 058
Auta japońskie - do samochodów
Japońskich i Koreańskich duży wybór
- 608 210 531
Auta japońskie - i koreańskie bardzo
duży wybór - 75 64 22 817 po 16
Błotniki do 205 - peugeot 205, błotniki, lewy przód i prawy, po 50 zł za szt.
- 781 242 765 lub 075 71 30 516
Bmw e-36 - Różne części z demontażu do Bmw e36 sedan, coupe. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 721 721 666

Buty na Crossa fox - rozmiar 42 w
jednym bucie brakuje 2 klamer co
widać na zdjęciu poza tym są w dobrym
stanie cena 200zł - 691 550 155
Citroen AX - części do samochodu
Citroen AX 1.1. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968
Citroen AX - posiadam wszystkie
części, używane i nowe - 604 899 303
Citroen AX 1.4 diesel - rok 1991 na
części, 4-drzwi - 691 171 548
Citroen XM - posiadam części z
demontażu do samochodu Citroen
XM 3.0 benzyna, inst. gazowa. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 721 721 666

drzwiowy, Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510-522-968
Golf III - z demontażu do samochodu Golf III . 3 i 5-drzwiowy, Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Golf III 1,8 benzyna - części karoserii, silnik, skrzynia, silnik, szyberdach i
wiele innych - 510 289 093
Honda Civic - prawie wszystkie części + kompletny silnik do Hondy Civic
coupe 95 rok - 725 447 972
Hyundai Akcent 94-98 - silnik 1.5
benzyna 350 zł, skrzynia biegów
za 200 zł oraz różne części z
demontażu od 5 zł - 663 023 982

Citroen XM - wszystkie części (
silnik uszkodzony) , samochód koloru
bordo. - 603 97 67 65

Instalacja gazowa - czteroletnia
ważna legalizacja jeszcze 6 lat cena
600 zł - 509 175 248

Corsa B - różne z demontażu - 510
242 940

Kierownica Peugeot 205 - czarna
w idealnym stanie trójramienna cena 30 zł - 781 242 765 lub 075
71 30 516

Części do 205 - części wszystkie z
dwudrzwiowego peugeota ,takie jak
np. szyberdach kompletny z podsufitką , boczne tapicerki z Rolland
Garrosa, mechanizmy do elektrycznych szyb itp. - 781 242 765
Części do Rometa - wszystkie części
silnikowe tanio! - 781 242 765 lub 075
71 30 516
Części do VW polo 94-99 rok
- silnik 1.6 benzyna cena 350zl
silnik 1.4 benzyna 1000zl , rozrusznik 100zl , skrzynia biegów
1.4 za 700zl , alternatory 100zl ,
drzwi do 5-cio drzwiowi kompletne
80zl/ sztuka , szyba przednia 100zl
- 663 023 982
Części Fiat Uno - mam do sprzedania wszystkie części - 607 112 385
Do peugeota 205 - wszystkie, nawet
najdrobniejsze plastiki, wszystko do
205 - 781 242 765
Do Trafica 2.5 DCI - części do Trafica,
Vivaro 2004r 2.5 DCI Felgi aluminiowe
stalowe. Opony itd. - 692 555 900
Dojazdówka - prawie nie używana
do VW, audi 14’’ 45 zł - 602 481 168
Dojazdówka 4x108mm - Sprzedam
koło dojazdowe wąskie do forda rozstaw
szpilek 4x108mm - 603 328 832
Escort 1,6 96 rok kombi - drzwi,
szyby, skrzynia biegów, zawieszenia,
półosie, klimatyzacja i inne - 880
098 319
Felgi - alufelgi 15” 4x100 borbet stan
idealny 550zł - 668 571 469
Felgi 18 tanio - Sprzedam felgi bardzo
zadbane. Proste nieprostowane i nieszpachlowane. Rozstaw szpilek 5x100 i
5x112 8 cali szerokość osadzenie 35(et)
Cena ok. 1450 zł - 665 045 356
Felgi stalowe VW t4 - felgi stalowe
5 szt. - 691 171 548
Focus 1,6 01 rok - części - maska,
klapa, zawieszenia, szyby, katalizator,
osprzęt, kokpit i inne - 880 098 319
Ford Escort - 1995 1.6 zetec - silnik
ze skrzynia biegów i dużo innych części od tego modelu. - 791 759 922
Ford Escort - części z demontażu
do samochodu Ford Escort. Różne
modele i roczniki. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
Ford Escort - silnik 1.8 diesel cena
650 zł ,skrzynia biegów 250 zł, lampy
przód z kierunkami 50 zł/szt, maska
przednia 200 zł, błotniki po 20 zł/szt.,
zderzak przedni 150zl oraz inne części
- 695382906
Ford Escort 91 rok 1.4 - wszystkie części z demontażu - tanio - 723 163 759
Ford Escort diesel - silnik 1800td na części, klapa tylna, drzwi, zawieszenie przednie
i elementy wnętrza. - 692 723 836
Ford Mondeo - z demontażu do
samochodu Ford Mondeo 1993. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 721 721 666
Ford Sierra - 2,0 benzyna - 792
819 271
Fordów - z demontażu różne - miedzy innymi do Forda Mondeo, Forda
Scorpio, Forda Escorta, forda fiesty .
- 603 291 394
Fotel dwuosobowy VW T4 - z
podłokietnikami fotel dwuosobowy do
VWT4 Carawelli stan dobry cena 400
zł - 505 092 579
Fotele + kanapa opel corsa - 2
przednie fotele i tylna kanapa do opla
Corsy w bdb. stanie - 725 447 972
Gaz - roczny - posiadam roczny gaz z
demontażu sterowany komputerowo +
komplet dokumentacji. - 604 899 303
Golf II - części używane do samochodu Golf dwójka. Różne modele i
roczniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
Golf III - części - Części z demontażu do samochodu Golf III. 3 i 5

Klapa tylna Peugeot - od modelu
205, cała kompletna, cena 100 zł - 781
242 765 lub 075 71 30 516
Koła zimowe używane - 168/80/13
Dębica Frigo za symboliczną cenę lub
za darmo. - 600 441 917
Koło 13ka do Opla 35 zł - sprzedam
koło: felgę z oponą, rozmiar 175/75
R13 do Opla. GM. Felga jest koloru
srebrnego w bdb. stanie. Cena 35zł.
JG- Centrum - 608 211 116
Koło dojazdowe 4x108mm - Sprzedam koło dojazdowe wąskie .Rozstaw
szpilek 4x108mm Pasuje do większości fordów. Jeździło w Escorcie - 603
328 832
Legacy - z demontażu 1.8. Rok
prod. 89-93. Typ silnika: EJ18S Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Mazda 323 1.3 91 rok - części z
demontażu - tanio - 723 163 759
Mazda 323 F - z demontażu do
samochodu Mazda 323 F 1.6-16V.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
MB 100 2,4 d 93 rok - silnik kompletny,
zawieszenia, przekładnia kierownicza,
szyby, drzwi, maska, resory, rozrusznik - 880 098 319
Megane - z demontażu do samochodu 1.6 rok 1996. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 721
721 666
Mercedes mb 100 - posiadam
wszystkie części pojemność 2400
diesel 9-osobowy, oszklony - 604
899 303
Mercedes w-124 części - z demontażu do samochodu Mercedes W-124,
2.3 benzyna, automat. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki. - 510
522 968
Mitsubishi Colt 91 GTI - 16V - różne
części - 607 232 524
Mitsubishi Lancer 92 rok 4x4 posiadam wszystkie części, używane
i nowe - 604 899 303
Mondeo kombi - różne z demontażu
- 510 242 940
Mz etz 250 - Części do MZ etz 2590
- 792 401 367
Nubira kombi - różne z demontażu
- 603 265 722
Omega A - z demontażu do Opel
Omegi A 2.0 sedan. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
Omega B na części - wersja angielska, sprzedaż na części, karoseria
cala, Silnik sprzedaje jako uszkodzony
- stuka panewka - 606 508 723
Opel Astra - silnik do opla astry TDI
(Isuzu) różne części - 663 023 982

Peugeot 205 - wszystko z wersji
wyposażonej w elektryczne szyby,
szyberdach, itp. - 781 242 765 lub
075 71 30 516
Peugeot 205 części - wszystko
- 781 242 765
Peugeot 205 licznik - cena 50 zł
- 781 242 765 lub 075 71 30 516
Peugeot 406 - posiadam wszystkie części, nowe i używane - 604
899 303
Peugeot silnik 1.4 - peugeot 205 ,
silnik 1.4 cena 350 zł kompletny bez
alternatora - 781 242 765 lub 075
71 305 16
Poduszka powietrzna Golf 3 - kierowcy - 666 030 970
Pompowtryski Passat 130km
- 666 030 970
Pony alufelgi inne tanio - wszystkie
części do pony. Tanio felgi alu 14”
4x114,3 - 668 025 036
Półka do Cinquecento - za 35zł
- 695 212 075
Półosie Golf 3 TDI - kompletne z
przegubami cena 100 zł jedna - 666
030 970
Przekładnia kierow.opel - Sprzedam przekładnię kierowniczą do
Opla Tigry, Corsa B, 95r. ze wspomaganiem. Posiada niewielki luz,
do regeneracji. Cena 70 zł. - 605
915 882
Przełącznik elektrycznych - szyb
peugeot 206. Sprawny, cena 50zł
- 695 130 857
Renault 5 - pojemność 1,4, czerwony, pięciodrzwiowy, radio CD, brak
przeglądu i OC - 691 550 155
Renault Clio - posiadam wszystkie
części, używane i nowe, oraz roczny
gaz z gwarancją na komputerowym
sterowaniu + pełna dokumentacja
- 604 899 303
Renault Twingo - posiadam różne
części do Twingo, używane i nowe
- 604 899 303
Scorpio 95 rok części - silnik 2,9
ccm, skrzynia biegów - automat, drzwi,
klapa, zawieszenia, tapicerka i inne
- 880 098 319
Scorpio diesel - części - tanio - 669
595 967
Seat Ibiza 2000 110km - Sprzedam silnik Seat Ibiza pojemność silnika 1,9 TDI
110 KM z całym osprzętem i obudową
plus skrzynia biegów i turbina, posiadam
również inne części w dobrym stanie
model EVO2. - 515 152 811
Silnik 1.1 - tanio - 607 112 385

Peugeot 205 - wszystkie części
- 781 242 765 lub 075 713 05 16

Tylna oś - od peugeota 205 - cena
200 zł - 781 242 765 lub 075 71
30 516
Uno 96 rok - zawieszenia, półosie,
rozrusznik, klapa, zderzak, błotnik
- 880 098 319
VW 1,9 TDI silnik - w całości lub
na części z pełnym osprzętem w
b. dobrym stanie sprzedam - 880
098 319
VW golf 2 90 r. - 1988-91 1600 cm
wszystkie części Jelenia Góra - 885
588 345
VW Golf 3 1.9 TDI 5d - części różne
drobne, tanio: zamki, stacyjka, klucze,
immo, klamki, el. Szyby, drzwi, lewy
tył, komputer, szyby dymione boczne
i inne drobne - 604 786 525
VW Golf IV 4 lampa tylna - prawa, 65
zł - 603 245 606
VW polo 94-99 - części karoseryjne
od 10 zł - 695 382 906
Wszystkie do 205 - szyby boczne
tył:30 zł szt. szyberdach kompletny
z podsufitką: 70 zł, drzwi po 50 zł,
lampa tylna prawa 20 zł , wszystkie
szyby i plastiki TANIO! Deska rozdzielcza 40zł ITP. - 781 242 765
V Golf 2 - używane i nowe - 604
899 303
VW Golf II silnik - skrzynia + komputer. 1.3 pełny wtrysk. po wymianie
rozrządu i simeringów. - 798 864 128
Xantia 1.9td - z demontażu do
samochodu Citroen Xantia Kombi
1.9 turbo diesel. Modele od ’93 do
’97. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 721 721 666
Zabezpiecz alufelgi - 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
Zderzak Fabia - 60 zł - 781 242 765
lub 075 71 30 516

Oprawione roczniki - Wiadomości wędkarskie - z lat 1960-1975
dla kolekcjonera - tanio - 075 746
22 33

Silnik 1.4 Peugeot - 250 zł oraz
skrzynia biegów 150 zł Zapraszam
do kupna - 781 242 765
Silnik 1.4 peugeot - peugeot 205 1.4
Benzyna - cena 350 zł oraz skrzynię
biegów za 200 zł - 781 242 765 lub
075 71 30 516
Silnik Golf 3 TDI 90km - silnik jest
kompletny posiada książkę serwisową
z przebiegiem 204 tys. - jest rozrusznik, sprzęgło alternator, rozrząd po
wymianie - 666 030 970
Skrzynia biegów Peugeot - cena
200 zł - 781 242 765 lub 075 71
30 516
Skrzynia Peugeot - 205 skrzynia
biegów 5 biegowa - cena:200 zł - 781
242 765 lub 075 71 305 16

Szyberdach Peugeot 205 - z podsufitką kompletne wszystko. Cena 150
zł - 781 242 765 lub 075 71 30 516

Passat B3 - części - z demontażu
do samochodu VW Passat B3. Różne
modele i silniki. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968

Trzecie światło stop - oryginalne trzecie światło stop do
Forda Mondeo mk1 i mk2 kombi.
Pasuje również do innych aut.
Cena 30 zł - 503 690 425

Silnik 1.4 do 205 - 250zł(kompletny
tylko bez alternatora) , skrzynia biegów
190 zł, klapa tylna 70 zł (kompletna),
drzwi do dwudrzwiowe po 50 zł, zderzak tylny 50 zł itp. - 781 242 765

Opony - letnie Firestone 185/60R1482T 4szt stan bardzo dobry niedrogo
- 500 289 971

Partner hdi - z demontażu do
samochodu Peugeot Partner 2.0 HDi,
rocznik 1999. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968

Toledo Seat - części z demontażu do samochodu Seat Toledo.
Rok produkcji 1993. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968

RÓŻNE
SPRZEDAM

Suzuki Swift - dużo części z demontażu - 600 017 573

Opony r13 4szt. - Good Year NOWE
175-75 r13 350zł - 504 594 254

Tipo - silnik - 93 rok -1,6 benzyna nie
jeździł na gazie. - 607 756 616

Silnik 1.4 - Peugeot 205, Citroen
AX, Renoult Clio - 781 242 765 lub
075 71 30 516

Opel Astra kombi 1,7td - Centralny
zamek, szyberdach, 2 poduszki. Kolor
biały, garażowany po wymianie rozrządu i filtrów. Nie wymaga żadnego
wkładu finansowego. Cena 5500 do
negocjacji - 512 365 901

Opony ciężarowe tanio! - Opony
Nowe 4sztuki przywiezione ze Szwajcarii Rozmiar. 255/70/R.22,5. Continental Gruby duży bieżnik sprzedam
tanio!!! 350zł za sztukę cena do
uzgodnienia - 508 298 393
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Suzuki Swift - lampy - prawą tylną
lampę do Suzuki Swift Sedan (89-94)
za ok. 39zł oraz lewą z pęknięciem za
15zl - 787 038 870

Szyby Peugeot 205 - 2 drzwiowego
TANIO - 781 242 765 lub 075 71 30 516
Tanio części - do sprzedania części
do Hyundai s-coupe o silniku gt 1.5 w
turbinie - 72 521 2598
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
Tarcze Passat B5 - przód - 110 KM
używane w dobrym stanie, idealnie
dotarte - 666 030 970

Futro z pismaków - brzuszki na
wzrost 165 -170 mało używane
- cena 500 zł - 510 456 087
Piec CO ELEK 230V, 380 V - sterowany aut. - 075 71 306 14 - Cena
220 zł
Akordeon Weltmeister - Diana 80
basów w bardzo dobrym stanie do
uzgodnienia - 075 64 27 377
Odzież używana - niemiecka dobra jakość, tylko 2,70 zł Faktura
VAT - 606 128 693
Maltańczyki z rodowodem – 609
933 946
Tuba do samochodu, średnica
głośnika 30cm, 3 kolorowa, ładne
brzmienie i wygląd, moc około 120
watt. Cena 120 zł do negocjacji
- 722 267 733
2 głośniki 2 drożne marki Victronic
60 watt, średnica głośnika 10cm
oraz maskownice do głośników o
średnicy 15cm. Cena 30 zł. - 722
267 733
Sony Trinitron 29” 35 zł 515 206
283
Maszyna do szycia singer z podstawa - 669 569 669
Wózek wielofunkcyjny. Stan
idealny. Cena do uzgodnienia
w wyposażeniu śpiwór - 508
631 952
Suknia ślubna, biała, rozmiar
36.tanio - 508 631 952
Reproduktor jamnik długowłosy, króliczy, miniaturka po
rodzicach rodowodowych 2 letni
maść sobolowa - 791 261 695
Kolekcjonerom odsprzedam
tanio płyty gramofonowe, cd,
kasety - 609 851 863
Kotły C.O. Producent oferuje
różne rodzaje i wielkości kotłów
C.O - zapewniamy fachowe doradztwo 5 lat gwarancji, transport na
miejsce - 695 586 333

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ISO 9001:2000
POLECA SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:

NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)

- ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH

jgora@zzn.pl - www.zzn.pl

- USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
- UTRZYMANIE PORZĄDKU ,KONSERWACJE, EKSPLOATACJA.
Tel/fax: 0756414035
Tel kom: 0693080759, 0693080287

TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

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

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

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

Przewozy Osobowe

Serafin

RAMY

075 75 35 835

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

do Niemiec i Holandii
Jeździmy z adresu na adres.

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

do OBRAZÓW

Z tym ogłoszeniem do 21.03.2008

tel. (075) 7526385

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

kom. 502 451 470

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

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

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

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

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
Komunikacyjne
uciążliwości i poniemiecka stacja paliw

Dlatego w 1945 roku polskich osadników, poza nietkniętymi tramwajami, wożą
po okolicy – niczym w zrujnowanej Warszawie, ciężarówki
wojskowe ze wstawionymi
ławkami.
Dzieje się tak aż do roku
1953, kiedy powstaje pierwszy
w stolicy Karkonoszy oddział
Państwowej Komunikacji Samochodowej, zaopatrzony w
kilka nowych skód, prototypów
słynnych „ogórków” z bratniej
socjalistycznej Czechosłowacji. Baza PKS poszerza się z
roku na rok, a siedziba firmy
najpierw trafia w okolice ulicy
Wolności, nieopodal zameczku
blisko ul. ks. Skargi. Później,
już w 1946 roku – dworzec PKS
powstaje na placu Stalingradu
w poniemieckiej kamienicy
mieszczańskiej przy dawnej
części Promenady.
Na potrzeby stacji przeznaczono parter (kasy i poczekalnia) oraz część pomieszczeń
na piętrach (biura).
Z tego miejsca, w niesamowitym tłoku i ścisku, odjeżdżają podmiejskie i dalekobieżne
autobusy aż do 1986 roku.
Całość stanowi dość przygnębiające wrażenie. Kopcące
autobusy w centrum miasta
dezorganizują wzrastający
ruch. Stanowiska odjazdowe
są, między innymi, na wąskiej ulicy Poznańskiej, dokąd
ogórkowate jelcze ledwo co się
przeciskają. Autobusy muszą
dojechać z bazy przy ulicy Wolności, bo w okolicach dworca
nie ma żadnego zaplecza technicznego.
Placówka wyprowadza się
w końcu na tereny dawnej
gazowni miejskiej i przez jakiś
czas miejskiego targowiska
przy ulicy Obrońców Pokoju.
Opuszczoną kamienicę już
na placu kard. Wyszyńskiego przed upadkiem ratuje w
latach 90 -t ych m i n ionego
wieku jeden z banków, który
tam wła śnie zak łada swój
oddział.
Niemy m ś w ia d k iem ko munikacyjnej historii tego
zakątka jest stacja benzynowa
założona w 1936 roku i należąca do niemieckiego koncernu
Olex. Działa jeszcze jako obiekt
CPN do początku lat 80-tych
minionego wieku. Później jest
tam minibar z jedzeniem „na
szybko”. Po stacji paliw istnieją

wmurowane pod ziemią dwa
zbiorniki, z któr ych każdy
może pomieścić trzy tysiące
litrów benzyny.

Skasowani
konduktorzy

Nadchodzi w końcu mo ment, kiedy Władysław Mazurkiewicz oraz inni konduktorzy
i konduktorki, muszą opuścić
wygodne siedziska w autobusach, zastąpieni przez automaty do kasowania biletów.
Mazurkiewiczowi na pewno
jest trochę gł upio, ale cóż
– niewiele poradzi.
Potężne ma sz yny ma rk i
Krak z wajchą będą od roku
1972 nieodłącznym elementem autobusowego wnętrza.
Do tego papierowy bilecik kupiony w kiosku. I informacja
na przystankach, że autobusy
jeżdżą bez konduktora, a za
przejazd trzeba zapłacić kioskarce pani Helence, a nie, na
przykład, Mazurkiewiczowi.
Teraz w autobusach rozlega
się głośne „łup” towarzyszące
procesowi kasowania biletów,
wielkiej nowości dla pasażerów i obiektu zabawy dla
dzieci, które w automatach
kasowały cokolwiek (włącznie
z papierem po cukierkach)
doprowadzając urządzenia do
częstych awarii.

Marki w pigułce

K ra k i są i nst a lowa ne w
w ydawać by się mogło nieśmiertelnych sanach, które
po ulicach miasta jeżdżą do
początku lat 80-tych.
W końcówce pamiętnego
sierpnia 1980 za łoga MPK
podejmuje krótki solidarnościowy strajk na znak poparcia
dla postulatów gdańskich, a
nieco zmienione i już tak nie
przypominające Munchowskiego „Krzyku” atrapy sanów
ozdobione są biało-czerwonymi chorągiewkami (choć to
przecież nie 1 maja).
Wtedy już po jeleniogórskich
ulicach mkną znacznie nowocześniejsze autosany H-9, które
powoli uzupełniają lukę po
odchodzących na emeryturę,
wysłużonych sanach.
Mają twarde siedzenia, co
pasażerów przyzwyczajonych
do n iema l pul manowsk iej
wygody foteli w starszych autobusach, raczej nie cieszy.
W 1981 roku pojawiają się w
Jeleniej Górze dwa pachnące
nowością jelcze berliety: luksus niemal niewyobrażalny.

Owoc licencji kupionej od
Francji przez ekipę Gierka nie
radzi sobie jednak na górskich
trasach. Psuje się zbyt niskie
zawieszenie, różnic poziomu
wzniesień nie w y trz ymuje
silnik, a zimy z opadami śniegu i mrozem okazują się zabójcze dla cienkiej karoserii,
przystosowanej do łagodnego
klimatu Francji i tamtejszych
pozbawionych dziur dróg.
Później sensację budzi przegubowy ikarus od braci Węgrów, masowo importowany.
Sensację o tyle uzasadnioną,
że pojazd ma na boku herb
Warszawy, warszawski numer
rejestracyjny i napis MZK Warszawa, choć jeździ po Jeleniej
Górze. Powiało stołecznością
na prowincji. Okazuje się, że
pojazd trafia do nas na górskie
testy, a kilka jego egzemplarzy
wkrótce zasili stajnię przewoźnika.
Za to nie przyjmuje się raczej wśród taboru jeleniogórskiego MPK kultowy pojazd nie
tylko miejskiej komunikacji,
czyli jelcz zwany „ogórkiem”.
Owszem, jest tych autobusów
kilka. Z charakterystycznym
sapaniem układów sprzężonych pokonuje jeleniogórskie
trasy (głównie na liniach nr 7 i
9) ogórkowy przegubowiec.
A najmłodsi kibice komunikacji z fascynacją obserwują,
jak kierowca radzi sobie z tym
potworem. Bo trzeba końskiej
siły, aby kręcić potężną kierownicą, zmieniać biegi w przekładni potężnym drągiem i do
tego włączać kierunkowskaz,
którego przycisk umieszczony
jest nie tradycyjnie, ale… na
tablicy rozdzielczej.
Jeszcze do początku lat 90tych jeden z takich „ogórków”
w wersji krótszej jeździ jako
pojazd techniczny. Jednym
z nich jest także stopniowo
wycofywany z użytku autosan H9. Ten jednak w postaci
egzemplarza kursowego dotrwa do końcówki XX wieku

obsługując linię nr 11 do Wojanowa.
Linie się mnożą. Szczególnie
absurdalna jest zerówka. Zgadnąć, w którą stronę jedzie, to
jak wygrać los na loterii. Jeśli
się nie trafia na właściwy kurs,
dość kurioza l n ie podobno
oznakowany, zamiast do małej
poczty, MZK funduje jazdę na
peryferie Zabobrza i stamtąd
dopiero w stronę centrum miasta. Zamiast 15 minut, traci się
dobre 45.
Linie pośpieszne (A i B) pojawiają się i z równym pośpiechem znikają z rozk ładów
jazdy. Powstaje twór w postaci
linii przyśpieszonych, oznaczonych kolorem zielonym,
które w sumie jadą tyle samo,
co zwykłe. Przez pewien czas
kursują tak zwane bisy, autobusy uruchamiane głównie w
godzinach szczytu. Niewiele
pomagają, bo w latach największej popularności przewoźnika
we wszystkich był tłok, trudny
do rozładowania.

Kariera
pana Władysława

Władysław Mazurkiewicz
musi przyzwyczaić się do nowej roli. Będzie kontrolerem
i sprawdzi, czy pasażerowie
uczciwie płacą za przejazd.
Musi być mobilny, bo jego praca
nie będzie polegała na jeżdżeniu tylko jedną linią, ale
kilkoma codziennie.
Ubrany w elegancki mundur
pan Władysław z postaci niemal anonimowej przekształca
się w kogoś ważnego, którego
poznaje niemal każdy pasażer
sanów, autosanów, jelczy lub
berlietów. Zostaje jeleniogórskim „kanarem”, jak niezbyt
sympatycznie nazwano nowy
fach Mazurkiewicza (nie wiadomo zresztą, dlaczego).
Za to Mazurkiewicz zachowuje się zawsze sympatycznie
i miło, nawet wówczas, kiedy
zdarza mu się wlepić mandat,

czego wcale często nie czyni.
Woli rozmowy uświadamiające konieczność zapłacenia za
przejazd i poruszające moralne
kwestie uczciwości niż bezmyślne wymierzenie kary.
A trzeba przyznać, że przy
jego interwencjach „wymiękają” nawet najbardziej zatwardziali gapowicze. Jest przy tym
dobrym psychologiem i ma
świetną pamięć do twarzy.
Kiedy dwóch chłopaków
przyłapanych bez biletu podaje
mu zmyślone nazwiska (Bąk
i Kowalski), mruga do nich
okiem i mówi, że marną mają
wyobraźnię. Bo jednego z nich
zna, a ten nawet o tym nie wie.
Zna, bo w autobusie kilka lat
temu kontrolował jego matkę,
kiedy jechała z nieco jeszcze
młodszym „Bąkiem”. Kiedy ten
dorósł, twarz Mazurkiewicza
uleciała mu z pamięci, za to
Mazurkiewicz bezbłędnie rysy
zapamiętał. I nazwisko kobiety
z blankietu biletu miesięcznego. Mógł z tego zrobić niezłą
aferę: milicja nie lubiła, kiedy
ktoś podawał fałszywe nazwisko. Ale nie zrobił. Chłopaków
upokorzył na swój miły sposób
i puścił do domu.
Jeden z nich – niech pozostanie tajemnicą, kto – do dziś
odruchowo kasuje bilety w
autobusach.
Kontoler Mazurkiewicz przechodzi na emeryturę, ale z
mundurem MPK nie żegna się,
bo nie lubi pożegnań. Wciąż
ma w pamięci ostatnią jazdę
tramwaju w 1969 roku i do
tamtych chwil nie chce wracać.
Jego życie emeryta to wciąż
praca kontrolera, oczywiście w
ograniczonym zakresie.
Prosty tramwajarz robi przy
tym karierę. Wciąż ujmuje pasażerów coraz rzadszą postawą
wyrozumiałości i kultury, o
której jego młodsi koledzy kontrolerzy nawet nie myślą.
Tymczasem Mazurkiewicz

zostaje Człowiek iem Roku
jednego z lokalnych pism, a
wzmiankę o panu Władysławie
pokazuje nawet ogólnopolski
teleekspress na „jedynce”. Pan
Władysław, choć tego nie pokazuje, musi być bardzo dumny.

Ze szkodą dla miasta

W końcu i legendarnemu
Mazurkiewiczowi, kontrolerowi i postaci znaczącej dla jeleniogórskiej komunikacji, jest
dane pożegnać się na zawsze
z ulicami stolicy Karkonoszy,
ukochanymi autobusami oraz
różnymi wspomnieniami.
Nie jest więc już świadkiem
czasów, kiedy coraz więcej
gapowiczów mógłby napo minać.
Jego następcy kontrolerzy
– chamy i prostaki, którzy w
oczach mają wypisaną nienawiść i obcesowość – psują wizerunek firmy. Nieraz potrafią
pasażera poturbować i obrazić.
Z szatańskim uśmieszkiem
zasugerować łapówkę zamiast
mandatu.
Jeden taki jegomość z wąsami straszy do dziś. Innego o
twarzy pospolitego rzezimieszka „spod celi” jakoś od kilku lat
nie widziano.
Dzieci psujące kasowniki
papierkami od cukierków to
pestka w porównaniu z wandalami, którzy tną nożem siedzenia, rysują po autobusowych
szybach jelczy i nowoczesnych
volvo ze stajni MZK. I bezmyślnie katują niczemu niewinne
zdobycze techniki.
Dla Mazurkiewicza, który to
obserwuje gdzieś z miękkiego
fotela innych światów, to na
pewno lepiej. Dla obrazu Jeleniej Góry – fatalnie.
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