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Nie spełnił się prorokowany
przez grupę aktorów scenariusz,
że szefem placówki zostanie nieczuły na sztukę finansista. Został
nim artysta. Mało w Polsce znany,
ale w niektórych kręgach bardzo
ceniony.
– To dobra decyzja. Nie jestem
koneserem teatru, ale to, co się tu
działo ostatnio, woła o pomstę
do nieba – mówi nam o wyborze
Kocy Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
– Osoba, która została wybrana,
jest gwarantem normalności
– usłyszeliśmy.
Skrajnie odmienne zdanie mają
aktorzy i twórcy z tzw. spółdzielni,
czyli obozu twardo trzymającego
stronę Wojtka Klemma, którego
dni w Teatrze Norwida już są
policzone. Frustrację pomaga im
nagłośnić Gazeta Wyborcza. – Jesteśmy w totalnej depresji – mówi
dziennikowi jedna z aktorek,

Małgorzata Osiej-Gadzina, która
za czasów Wojtka Klemma miała
pseudonim „dyrektorowa”.
Dodaje, że obawia się, iż teatr
spadnie do kategorii domów
kultury. W obozie szefa wciąż jest
jednak nadzieja, że prezydent Marek Obrębalski zawetuje decyzję
komisji. Sam prezydent jeszcze
się nie zapoznał z dokumentacją.
Obiecuje jednak, że „nie podejmie
pochopnej decyzji”.
– Mamy nadzieję, że Obrębalski
zachowa się rozsądnie i nie będzie
rzucał kłód pod nogi nowemu
dyrektorowi – usłyszeliśmy od
jednego z wysokich pracowników urzędu marszałkowskiego.
– Sprawa zaszła już za daleko, aby
prezydent Jeleniej Góry kurczowo
trzymał się Wojtka Klemma, tym
bardziej, że poparcie, jakiego
udzielił mu szef miasta, już stało
się w niektórych kręgach bardzo
podejrzane.

Tabloid jak
komplement
Gazeta Wyborcza piórem Magdaleny
Piekarskiej usiłuje po raz kolejny „dopiec”
Jelonce pisząc, że jesteśmy tabloidem,
który wraz z radnymi opowiedział się
przeciwko kierownikowi Klemmowi z
ekipą. Słowo „tabloid” w „piórze” pani
Magdy z gazety, która ma monopol na
rację, zaczyna brzmieć jak komplement,

zwłaszcza w sytuacji, kiedy rzeczona
dziennikarka mieszka we Wrocławiu i ma
bardzo blade pojęcie o tym, co dzieje się
w Jeleniej Górze. Dla niej ważniejsze są
ogólnopolskie „sukcesy” Wojtka Klemma
niż to, jak jego „produkcyjniaki” oceniane
są tu, na miejscu. I sama jest stronnicza,
bo łatwiej jej było dotrzeć do osoby, której
wybór się nie podobał, niż do ośmiu, które
Kocę poparły.
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Zwolennicy Wojtka Klemma trwają w niepewności:
czy nowa „miotła” ich „zmiotnie”.

PLUS TYGODNIA
Jacek Włodyga
starosta jeleniogórski
Jak mało który samorządowiec jest odporny na
krytykę, nie obraża się i chodzi z głową zadartą do
góry. Urząd starosty pełni już drugą kadencję, i – choć
przeciwników mu nie brakuje – konsekwentnie podnosi powiat z prowincjonalnej zapaści i zaszłości czasu
przeszłego. Decyzja o sprzedaży szpitala „Bukowiec”
prywatnej spółce jak na razie okazuje się pierwszą
skuteczną receptą na uratowanie tonącej
w długach placówki. Choć na razie
nie można o staroście powiedzieć
„po owocach ich poznacie”, na
pewno można mieć nadzieję,
że owoce będą to dorodne.
Nasz pozytywny osąd
może jednak zweryfikować rzeczywistość. Pożyjemy,
zobaczymy.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jelonka wczoraj

Bogdan Koca będzie dyrektorem,
jeśli zgodzi się na to prezydent Marek Obrębalski

Gazeta Wyborcza zdradza tymczasem kulisy wyboru nowego
dyrektora. Za jego kandydaturą
opowiedziało się ośmiu z dziewięciu członków komisji. Dziennik
cytuje jednak opinię jednej, niezadowolonej z decyzji aktorki, która
także zasiadała w gremium, Lidii
Schneider. Według niej Koca oczarował decydentów anegdotami,
ale nie przedstawił artystycznej
wizji dla sceny jeleniogórskiej.
Zapowiedział tylko, że sprowadzi
Nicka Cave’a, z którym jest zaprzyjaźniony, ale nie zdradził żadnych
szczegółów.
– Ważne dla nas było to, że kandydat poradził sobie z dyscypliną
budżetową na zachodzie, gdzie nie
jest tak łatwo jak u nas o pieniądze.
Tam nikt nie da lekką ręką brakujących do premiery środków – powiedział nam z kolei inny członek
komisji, z miażdżącej większości,
która poparła Bogdana Kocę.

Miał on powiedzieć kilka słów
gorzkiej prawdy aktorom jeleniogórskim: są, według
nowego dyrektora in spe,
niedouczeni i brakuje im
warsztatu. Przydałyby
im się codzienne ćwiczenia.
Już teraz wiadomo, że
nowy szef chce „pogrzebać” artystyczną wizję
Wojtka Klemma. Jednak na
decyzje repertuarowe trzeba
poczekać do czasu złożenia
na protokołach podpisu
prezydenta Jeleniej Góry.
Sam Bogdan Koca z komentarzami wstrzymuje się do
czasu uprawomocnienia
swojego wyboru.

Miażdżąca większość
za Kocą
Kandydaturę Kocy większością głosów
(8:1) poparła komisja w składzie:
Zenon Butkiewicz, który zastąpił
przedstawicielkę Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Barbarę
Raczyńską-Pogorzelską, Alina Obidniak (długoletnia dyrektor Teatru im.
Norwida), Bożena Sawicka (Naczelnik

Wydziału Teatrów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), aktor
Tadeusz Wnuk (reprezentant Związku
Artystów Scen Polskich), Renata Pałys
(zastąpiła Grzegorza Minkiewicza
– reprezentanta Związku Artystów
Scen Polskich) oraz przedstawiciele
związków zawodowych – aktorki:
Elwira Hamerska-Kijańska i Lidia
Schneider. Urząd Miasta reprezen-

Konrad
Przezdzięk
Małgorzata Osiej-Gadzina,
do niedawna „dyrektorowa”.

Eugeniusz Kleśta
radny powiatowy
Reprezentującemu Prawo i Sprawiedliwość
rajcy można wybaczyć dociekliwość, trudno
jednak pogodzić się z jego tendencją do szukania dziury w całym. A trzeba przyznać, że
choćby niebo było bezchmurne, rajca najpierw
dojrzy mały obłoczek na horyzoncie, a dopiero
potem promieniującą gwiazdę. Podzielamy
niechęć Eugeniusza Kleśty do tej w kolorze
czerwonym. Ale nie podoba nam się malkontenctwo i skrajny pesymizm samorządowca.
Nie satysfakcjonuje go sprzedaż kowarskiego
szpitala prywatnemu inwestorowi, choć we
współczesnych realiach to jedyna szansa na
wyciągnięcie placówki na prostą.
– 10 lat pan rządzi i nic się nie
zmienia – zarzucił ostatnio
staroście Włodydze. – Ja
przynajmniej próbuję coś
robić, a pan nie robi nic
– odciął się samorządowiec. Kto się lubi, ten
się czubi!

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 5

Bogdan Koca, do niedawna aktor wrocławskiego Teatru
Polskiego, pokonał dwóch kandydatów i został w miniony wtorek wybrany na stanowisko dyrektora Teatru
im. Norwida. Jego konkurenci nie mieli żadnych szans.
Przeważyła miażdżąca większość głosów w komisji.

tował Janusz Nagórny (exdyrektor
Regionalnego Centrum Kultury, dziś
pracownik Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia
Góra) oraz Zbigniew Szereniuk jako
przewodniczący komisji. Przypomnijmy, że komisja miała do wyboru
jednego spośród trzech kandydatów:
Zbigniewa Rybkę, Bogdana Kocę i
Wiesława Lewoca.

MINUS TYGODNIA
Fot. Konrad Przezdzięk

Operacja „Bukowiec”

Fot. Konrad Przezdzięk

„Spółdzielnia” ma doła

DZIŒ W JELONCE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 marca 2009 r.

WYDARZENIA / REKLAMA



Broker stworzy dla nas kompleksowe ubezpieczenie
Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy dopełnić wszelkich formalności, bez
których nasza firma nie mogłaby istnieć. Dla większości przedsiębiorców spory kłopot stanowi wybór odpowiedniego ubezpieczenia, bo powinno ono przede wszystkim
spełniać ich oczekiwania, w chwili gdy będą musieli z niego skorzystać. Co oznacza,
że muszą wybrać najbardziej optymalną opcję dla swojej firmy i wziąć pod uwagę to,
że w wielu przypadkach niska cena oznacza niską jakość. W wyborze towarzystwa
ubezpieczeniowego i dopasowaniu oferty do konkretnej działalności może pomóc
nieodpłatnie broker. To dzięki niemu bez straty cennego czasu i bieganiu od jednego
przedstawiciela do drugiego, zawrzemy najkorzystniejszą dla nas umowę
Warto wiedzieć, że brokerzy
ubezpieczeniowi to niezależni
konsultanci z dziedziny ubezpieczeń. Może to być osoba
fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ
nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru
brokerów ubezpieczeniowych.
Z ich usług może skorzystać
każde przedsiębiorstwo, nawet
jednoosobowe. Broker pomoże

nam więc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, powie co
w przypadku naszej działalności należy wziąć pod uwagę.
Okazuje się bowiem, że wybór
najprostszego i najtańszego jest
często złą decyzją. Przeprowadzi
wszystkie czynności związane z
doprowadzeniem do podpisania
umowy ubezpieczeniowej, którą
klient chce zawrzeć – Nie jesteśmy agentami firmy ubezpieczeniowej. Reprezentujemy klienta

Zarządzanie ryzykiem :
-

w kontaktach z towarzystwami
ubezpieczeniowymi, siedzimy
więc po tej samej stronie stołu
negocjacyjnego co on i nie
sprzedajemy mu ubezpieczenia,
a kupujemy je dla niego. Przy
czym zmuszamy firmy ubezpieczeniowe do obniżenia składek
i zaproponowania najkorzystniejszej oferty, bo w pewnym
sensie stają one w konkursie.
– mówi Andrzej Kamiński,
prezes zarządu Kancelarii Bro-

kerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” Sp. z o. o., która działa
na terenie Jeleniej Góry i całego
Dolnego Śląska od 1998 roku
i posiada zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.
Reprezentują ją doświadczeni
pracownicy, z kilkunastoletnim
stażem pracy.
Oferta dla wszystkich
Z usług brokerów powinny więc skorzystać nie tylko
duże przedsiębiorstwa, ale i te
mniejsze. Prowadząc firmę handlową czy usługową również
potrzebujemy odpowiedniego
ubezpieczenia, które będzie
bardzo pomocne w kwestiach
finansowych i pomoże wyjściu z wszelkich trudności i
kłopotów, po zajściu jakiegoś
niekorzystnego dla nas zdarzenia losowego. Jest ono istotne

także w przypadku firm jednoosobowych i przedstawicieli
tzw. wolnych zawodów, jak
architekt, inżynier budowlany,
lekarz i wiele innych. Ich praca
wiąże się bowiem z ogromnym
ryzykiem zawodowym i nawet,
gdy nie dysponują znacznym
majątkiem, mogą narazić się na
ogromne straty finansowe, na
przykład stawiając złą diagnozę, w przypadku medyków lub
źle nanosząc pomiary w przypadku projektantów. O ubezpieczenie powinny również zadbać
wspólnoty mieszkaniowe, bo
od momentu nabycia lokalu
jego właściciel odpowiada za
wszelkie wydarzenia na jego
terenie, co oznacza, że za sople
lodowe, spadające dachówki czy
fragmenty elewacji odpowiadają właśnie oni. Broker pomoże

nam w każdej sytuacji, wystarczy, że udzielimy mu zgodzimy
się na jego pełnomocnictwa do
reprezentowania naszych interesów w kwestiach związanych
z ubezpieczeniem. Najpierw
wybierze najkorzystniejsze dla
nas oferty, przygotuje umowę
ubezpieczenia z wybraną przez
klienta firmą ubezpieczeniową
zadba o to, aby obie strony dopełniły wszelkich formalności
w trakcie ubezpieczenia. A gdy
wystąpi szkoda możemy liczyć
na jego pomoc w sprawach o odszkodowanie. Co najważniejsze
za swe usługi nie pobierze od
nas żadnej opłaty , bo zgodnie z
przyjętym standardem brokerowi płaci firma ubezpieczeniowa,
a nie klient.
TS

Ubezpieczenia :

- mienia i odpowiedzialności cywilnej
doradztwo
- komunikacyjne i transportowe
programy ubezpieczeniowe
- pracownicze zdrowotne i na życie
wdrożenia
- finansowe i techniczne
wybór ubezpieczycieli
konkursy i przetargi
umowy ubezpieczenia
administrowanie
likwidacja szkód
nadzór
doradzamy Państwu już od ponad 10 lat

1998 - 2009
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Sezon turystyczny trwa, a goście z zagranicy to coraz
bardziej liczący się klient dla gestorów. – Cudzoziemcy
są jednak zdezorientowani, bo nie wiedzą, co ciekawego
dzieje się w mieście i regionie, a same wycieczki to już dla
nich za mało – mówią hotelarze i właściciele gospodarstw
agroturystycznych.

Potrącenie na pasach
60-letnia kobieta trafiła w
sobotę (21 marca) pod koła
mercedesa na przejściu dla
pieszych u zbiegu alei Wojska
Polskiego i ul. Klonowica.
Kierowca z Piechowic po wiedział policjantom, że nie
zauważył kobiety na przejściu.
Poszkodowana i sprawca wypadku byli trzeźwi. Piesza
nie odniosła poważniejszych
obrażeń i po opatrzeniu przez
pogotowie pojechała do szpitala na dokładniejsze badania.
Przejście, na którym doszło
do zdarzenia, ma opinię bardzo niebezpiecznego. To nie
pierwsze potrącenie w tym
miejscu. Policjanci apelują
do kierowców i pieszych o
wzmożoną ostrożność.

Marny los sarny
Zagryzioną przez psy sarnę
wywieźli w miniony czwartek
(19 marca) z ogródków przy
ulicy Głowackiego pracownicy
służb komunalnych. Zwierzę
przez kilka dni plątało się po
działkach nie mogąc znaleźć
wyjścia do lasu. Sarna dostała
się na teren ogródków najpewniej przez dziurę w płocie
w poszukiwaniu pokarmu.
Bezradne zwierzę nie mogło
jednak wydostać się z powrotem do lasu. Przed drapieżnikami na czterech łapach nie
zdołała uciec.

Lanie za zdjęcia
Na długo zapamięta pobyt w
Szklarskiej Porębie gość z Warszawy, który był świadkiem,
jak dwóch pijanych łobuzów
zaczepia bez żadnego powodu
przechodniów. Mężczyzna
zrobił im zdjęcie, co rozjuszyło
napastników, którzy go pobili.
Sprawców namierzyła policja.
Jeden z nich miał przy sobie
narkotyki. Agresorom grozi
kara do trzech lat pozbawienia
wolności.

– Foldery w tych trzech językach
są systematycznie drukowane i
można je dostać w Centrum Informacji Turystycznej przy Książnicy
Karkonoskiej i u nas. Przewodnicy
doskonale o tym wiedzą – mówi
Katarzyna Młodawska, naczelnik Wydziału Promocji i Polityki
Informacyjnej Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.
Kłopotem okazuje się jednak
brak informacji o… samej informacji i niedostępność materiałów
promocyjnych poza nią. – Prosiłem
kiedyś w IT o foldery dotyczące
imprez w mieście. Dano mi jeden i
polecono, abym sobie zrobił ksero
– mówi Cezary Wiklik, gospodarz
kiosku tramwaju przy ratuszu. To

najbardziej uczęszczany przez
obcojęzyczne wycieczki szlak.
Są w nim przewodniki i mapy
opracowane z myślą o zagranicznych gościach. Mimo dobrej woli
gospodarza obiektu, folderów
informacyjnych brak.
To urzędom w Jeleniej Górze
i ościennych miastach powinno
zależeć na promowaniu imprez
o zasięgu ponad lokalnym. W
stolicy Karkonoszy wykaz najważniejszych wydarzeń, choćby
w języku angielskim, mogłaby się
znaleźć w wydawanym przez miasto „Biuletynie informacyjnym”,
bezpłatnym wydawnictwie rozpowszechnianym przez ratusz.
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej znajduje się przy
ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
Tel: 0 75 76 76 925, e-mail: it@
jeleniagora.pl Pracownicy znają
niemiecki i angielski.

Do zdarzenia doszło w środę
(18 marca) po południu. Dyżurny
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze został powiadomiony
przez pracownicę Przedszkola nr
2, że nietrzeźwy ojciec przyszedł
odebrać trójkę dzieci.
Policjanci, którzy przyjechali
na miejsce, zastali tam 51-letniego jeleniogórzanina, ojca
siedmiorga dzieci. Mężczyzna
przyszedł odebrać trójkę z nich
wieku 5 i 6 lat. W trakcie rozmowy funkcjonariusze wyczuli od
niego wyraźny zapach spirutualiów. Przeprowadzone badanie
wykazało 3 promile alkoholu w
organizmie.

Stróże prawa chcieli przekazać
dzieci pod opiekę matki. Okazało
się to jednak niemożliwe, gdyż
32-letnia kobieta również była
pijana. Miała ponad 2 promile
alkoholu w organizmie. W takim
stanie sprawowała opiekę nad
czwórką pozostałych dzieci, z
których najmłodsze miało 5
miesięcy – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
W związku z zaistniałą sytuacją dzieci przekazano do
placówki opiekuńczej. O sytuacji
panującej w domu powiadomiono również sąd rodzinny.

(tejo)

W stan gotowości postawiono w miniony piątek (21
marca) patrole policji i straży miejskiej w związku
z przewidywaniem głośnego świętowania nadejścia
wiosny przez uczniów jeleniogórskich szkół. Niepokojów jednak nie było.
Wprawdzie pierwszy dzień
w iosny prz y padł w sobotę,
jednak z racji dnia wolnego
wagarowicze mieli odpuścić

Współczesnemu turyście nie wystarczy już samo
zwiedzanie miasta.

Modlitwa o maturalny cud

Pijany ojciec z trzema promilami alkoholu w organizmie przyszedł do przedszkola odebrać trójkę swoich
dzieci. Opiekunka, która wyczuła od niego wódkę, powiadomiła policję. W domu czekała na resztę rodziny
nietrzeźwa matka, która w tym czasie „opiekowała się”
czwórką pozostałych pociech.

sobie zajęcia w piątek. Jeśli to
zrobili, to w małych grupach
i bez tłumnego świętowania
nadejścia najpiękniejszej pory

RYTM TYGODNIA
Pacjentka skoczyła
po śmierć
86–letnia kobieta wyskoczyła około północy z czwartku na piątek (19/20 marca) z
okna na trzecim piętrze szpitala wojewódzkiego. Zmarła
na miejscu. – Wyjaśniamy
okoliczności tego zdarzenia.
Wiele wskazuje na to, że było
to sa mobójst wo – pow ie działa nam nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Pol icja sprawdzi, m iędz y
innymi, czy winy za tragedię
nie ponosi personel szpitala,
który mógł nie dopilnować
starszej pani.

(tejo/Ania)

Bo tatuś z mamusią
za dużo wypili

Fot. Konrad Przezdzięk

– Ile razy można zjeżdżać na
sankach lub spacerować szlakiem,
kiedy zrobi się cieplej? – takie pytanie zadają ci, którzy utrzymują się
z turystyki i słyszą skargi swoich
gości. Głównie tych, którzy po
polsku nie mówią. – Jest w mieście
wiele ciekawych imprez, nie wymagających znajomości polskiego,
aby w nich uczestniczyć. Gość z
zagranicy nic o nich nie wie, bo
w mieście nie ma wydawnictwa
obcojęzycznego, które by o tym
poinformowało – usłyszeliśmy.
Zdaniem odpowiedzialnych za
politykę informacyjną miasta materiały dla gości zagranicznych są,
przynajmniej w trzech językach:
angielskim, niemieckim i czeskim.

Fot. Konrad Przezdzięk

Koniec języka bez przewodnika

Jeleniogórscy maturzyści odwiedzili w miniony piątek
(20 marca) Częstochowę, gdzie przed jasnogórskim
obrazem Czarnej Madonny modlili się o powodzenie
na maturze.
Jak mówi Helena Kasperczyk, dyrektorka Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych nr
1 w Jeleniej Górze, sama modlitwa nie zaszkodzi, ale też nie
pomoże. Swoim uczniom pani
dyrektor cały maturalny rok
powtarza więc, że żeby liczyć
na cud, trzeba mieć pewną
wiedzą. I maturzyści mają tego
świadomość.
– Modliłam się nie o to, żeby
stał się cud, ale o to, żebym
jak najlepiej wykorzystała na
maturze wiedzę którą posiadam
i żebym obrała jak najlepszy kierunek dalszej edukacji i dalszego
życia – mówi Joanna Tłaczyk,
tegoroczna maturzystka.
– Co roku dostajemy od kurii
pisma z proponowanym termi-

nem wyjazdu maturzystów na
Jasną Gorę i co roku uczniowie
chętnie się do tego włączają.
Wczoraj też mieliśmy pełny
autobus maturzystów – mówi
Robert Moszak, wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
Wyjazd sprzed szkół odbył
się wczesnym rankiem. Do
Jeleniej Góry uczniowie wrócili
późnym wieczorem. W tym
roku Jasna Góra przeżyła prawdziwy szturm maturzystów z
diecezji legnickiej. Waz z młodzieżą modlili się duszpasterze,
katecheci, nauczyciele oraz
przedstawiciele Dolnośląskiego
Kuratorium Oświaty. Następny
tego rodzaju wyjazd już za rok.

(Angela)

Spokojny dzień wagarowicza
roku. Do tego zniechęciła ich
pogoda, która przypomina raczej o kończącej się zimie, a nie
ciepłych dniach wiosny.
W niektórych szkołach zajęcia odbyły się normalnie, w innych – były luźniejsze lekcje lub
zaplanowano wyjście
poza szkołę. Tak było
w przypadku trzeciok l a s i s t ów
z e Sz ko ł y
Podstawo wej nr 11,

Uczniowie klasy III m z SP nr 11 w Muzeum Karkonoskim

którzy nadejście wiosny świętowali ucząc się malowania pisanek w Muzeum Karkonoskim.
Dzieci prz y oka zji pozna ł y
Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego
oraz Piotra Borysa, wicemarszałka dolnośląskiego, którzy
przebywali w MK. Przedstawiła
ich dyrektorka placówki Gabriela Zawiła.

(tejo)

O planach rozbudowy Muzeum Karkonoskiego czytaj na stronie 7. O batikowych
pisankach – na str. 14.

Pogoda nie sprzyja wagarom
Miejskie instytucje kultury już kilka lat temu zrezygnowały ze zbiorowego obchodzenia pierwszego dnia
wiosny podczas koncertów. Wtedy był to przyczynek do
burd wśród nie zawsze trzeźwej młodzieży. A od kilku
lat wagarowiczom nie sprzyja aura. Początek ostatniej
marcowej dekady jest zimny i wietrzny. .

Po wódce i do rowu
Ponad dwa promile alkoholu we krwi miał kierowca
hyundaia, który w miniony czwartek (19 marca) w
okolicy stacji paliw Orlen w
Mysłakowicach wjechał do
rowu, po czym trafił do szpitala. Nietrzeźwy miał jednak
więcej szczęścia niż rozumu
i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za jazdę po
pijanemu oraz spowodowanie
kolizji grozi mu do dwóch lat
pozbawienia wolności.

Lubimy czystość
Sklep kosmetyczny jednej
z ogólnopolskich sieci handlowych otworzy niebawem
swoje progi w kamieniczkach
przy ulicy Konopnickiej.
Znajdzie miejsce w przestronnych wnętrzach parteru w wyremontowanych w
ubiegłym roku dwóch kamieniczkach u wlotu ulicy Solnej.
Domy przez wiele lat niszczały. Po gruntownej modernizacji, a właściwie rekonstrukcji
(zachowano t ylko fasady,
resztę trzeba było rozebrać i
zbudować od nowa), wkrótce
będą częściowo dostępne dla
jeleniogórzan i turystów.

Zagadkowy zgon
W środę w nocy (18 marca)
pogotowie ratunkowe zostało
powiadomione o mężczyźnie
leżącym na chodniku przy ul.
Wyczółkowskiego. Mężczyzna
nie dawał żadnych oznak
ż ycia. Lekarz pot wierdził
zgon, którego okoliczności są
niejasne. Zmarły to 62-letni
jeleniogórzanin. Jego ciało
zosta ło zabezpieczone do
sekcji, która wykaże co było
przyczyną śmierci. Policja
nie wyklucza udziału osób
trzecich, które mogł y „pomóc” denatowi zejść z tego
świata.
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Największa w regionie placówka lecznictwa zamkniętego
zostanie wyremontowana i zmodernizowana. Taką deklarację złożyli w miniony wtorek jego nowi właściciele
szpitala „Bukowiec”, czyli zarząd EMC Instytut Medyczny
S.A. Chcą także kupić od starostwa zrujnowane obiekty,
w którym mieści się obecnie hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy.
i ogólny stan infrastruktury
szpitala jest beznadziejny.
Zarządc y planują więc reorganizację i w ypracowanie
optymalnych rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie
w pełni obiektu, który powstał
z myślą o sanatorium, a nie o
szpitalu. Lecznicą stał się dopiero po 1945 roku, choć zupełnie,
z wła szcza prz y dzisiejsz ych
k r y teriach, nie nadawa ł się
do tego.

Nie boją się wyzwań

Sali operacyjnej spełniającej
obecne normy sanitarne nie
ma. W opłakanym stanie jest
ZOL i hospicjum, w któr y m
nawet o godnym umieraniu nie
ma nawet mowy. Kiepską sytuację pogłębiają ogromne koszty
ogrzewania, sięgające 70 tysięcy złotych miesięcznie. – Gdyby
nie dobra wola sanepidu, szpital
należałoby zamknąć – usłyszeliśmy. – Póki co staramy się,

Fot. Konrad Przezdzięk

W sali starostwa dziennikarzom i radnym przedstawiciele
właściciela szpitala „Bukowiec”
w Kowarach pokazali prezentację multimedialną ze zdjęciami
Mi łosza Polocha i lustr ującą
stan placówki. Cały zespół chyli
się ku upadkowi. Dach zakładu
opiekuńczo-leczniczego trzyma
się tylko na „słowo honoru”.
Pla cówka n ie spe ł n ia nor m
sanitarnych i sama w ymaga
pilnych remontów. Z tego nie
do końca zdawali sobie sprawę,
kiedy zapadała decyzja o kupnie
szpitala. – Rzeczywistość nie
zniechęca nas jednak – mówią
deklarując gotowość do sprostania wyzwaniom
Pracownicy czekają na opracowanie historyczne i konserwatorskie, które pozwolą ustalić, jakich zmian w tej placówce
medycznej można dokona ć.
Nat ychmia stowego remontu
wymaga dach i kotłownia, ale

Randi obejrzeli prezentację zdjęć Miłosza Polocha
ilustrującą fatalny stan placówki

jak możemy, aby ulżyć pacjentom. Wymieniliśmy materace
i pościel. Część pomieszczeń
została odmalowana – mówi
Piotr Geber, prezes zarządu
spółki. – Największe wyzwania
jedna k dopiero
przed nami – dodaje.
Zarząd spółki
EMC Instytut Medyczny poza remontami planuje
także reorganizację tej placówk i medycznej.
Chce przeniesienia hospicjum do
budynku szpitala, a przychodnię
zamierza umieścić w obiekcie po
byłej pralni, obok
ZOL-u, w którym
trzeba stworzyć
warunki dla osób
niepełnosprawnych.
– C hc e m y t e
obiekt y w yremontować, dlatego zależy nam
na ich kupnie ,
bo pragniemy
inwestować w
swoje budynki, a
poza tym będzie
nam łatwiej, jako
ich właścicielom,
poz yskać niezbędne fundusze
– mówi Piotr Gerber. W tej spraw ie rozpoczęto
już rozmow y w
powiecie jeleniogórsk i m, k tór y
jest właścicielem
budynków.
Co zmieni się w
najbliższej przysz łości? – Jesz cze w tym roku
c hc emy roz p o cząć i zakończyć

Wyciąganie z bagna długów
Szpital „Bukowiec” od lat przynosił jedynie straty, a jego zadłużenie sięgało kilkudziesięciu milionów złotych. Rozwiązaniem problemów
miała być utworzona 29 lipca 2003 roku spółka pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Okazało się jednak, że nie była
to trafna decyzja, ponieważ placówka w dalszym ciągu przynosiła jedynie straty. Zyski udało się wypracować dopiero w 2008 roku.
Natomiast już w 2007 zarząd powiatu podjął działania zmierzające do prywatyzacji szpitala. Próbowano zachęcić do jego kupna
Szwajcarów i Niemców, ale przedsiębiorcy z tych krajów stwierdzili, że utrzymanie szpitala wiąże się z ogromnymi kosztami i nie
opłaca się im w niego inwestować. Widmo likwidacji szpitala pogłębiało się więc, ponieważ powiatu nie było stać na jego utrzymanie i
spłacanie kolejnych długów. Alternatywą stała się firma EMC Instytut Medyczny S. A., która zdecydowała się na kupno 90% udziałów
tej placówki medycznej. Do transakcji doszło na początku grudnia 2008 roku, a umowa podpisana przez Jacka Włodygę, starostę
powiatu jeleniogórskiego i Piotra Gerbera, prezesa firmy EMC Instytut Medyczny S. A. weszła w życie drugiego stycznia 2009 roku.
Nowy właściciel zobowiązał się zainwestować w palcówkę 18, 5 miliona złotych, z czego 4, 5 stanowiło spłatę długu.

remont przychodni, która obecnie jest anty wizytówką tego
miejsca. Przychodzą tu ludzie
z różnymi dolegliwościami. Muszą być przyjęci godnie – mówią
gospodarze „Bukowca”. Planują
także udostępnienie pacjentom
najbardziej nasłonecznionej
c z ę śc i , k t órą po 19 45 rok u
przeznaczono na biura. – Administracja zostanie przeniesiona
na tył y obiektu, a w jasnych

szacunek. Ci ludzie często nie
mają odpowiedniego sprzętu i
możliwości, a pracują wzorowo
– mówił Gerber. Dodał też, że
w przyszłości szpital zatrudnienie zwiększy, a już dziś jest
deficyt w obsadzie stanowisk
lekarskich. Zarządzający zdali
sobie sprawę z niedoskonałości.
– Należy zabezpieczyć wyniki
ba d a ń l a borat or y jnych , do

Piotr Gerber zapewniał, że w „Bukowcu” będą
się leczyć przede wszystkim ludzie z regionu
i to dla nich zamierza stworzyć ofertę
medyczną: pacjenci są tutaj i spółce nie zależy
na sprowadzaniu ludzi z całej Polski.
pomieszczeniach będą leczyć
się ludzie – usłyszeliśmy.

Pacjent ma być stąd
Zarządcy zadeklarowali także, że Szpital
„Bukowiec” zachowa
swoją dotychczasową
funkcję szpit ala powiatowego. Na pewno pozostanie oddział
chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy.
Planowane jest również poszerzenie
ofert y o oddzia ł
geriatryczny, okul i st yc z ny i c z ę ś ć
rehabilitac yjną,
rów n ież d la osób,
które przeszły choroby neurologiczne.
Nie wiadomo jeszcze,
czy przetrwa oddział
dziecięcy. Powód: brakuje małych pacjentów.
Piotr Gerber zapewniał,
że w „Bukowcu” będą się leczyć przede wszystkim ludzie z
regionu i to dla nich zamierza
st wor z yć ofer t ę me d yc z n ą :
pacjenci są tutaj i spółce nie
zależy na sprowadzaniu ludzi z
całej Polski.

k t ór ych dost ęp je st ba rd zo
ułatwiony. Załodze przyda się
także szkolenie komputerowe
– oto wnioski z przeprowadzonych analiz.
G ośc ie przekony wa l i ,
że EMC Instytut Medyczny wyciągał z dołka różne
szpitale, nawet w gorszym
stanie niż kowarski, i nie
boi się tego wyzwania. – Choć
najgorsze jeszcze przed nami
– usłyszeliśmy. Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski,
jest przekonany, że decyzja o sprzedaży Bu-

kowca spółce była prawidłowa.
Gdyby nie ona, szpital trzeba by
było zamknąć. – Ważne także
jest, że pan prezes zna się na
architekturze i zależy mu na
tym, aby cały zespół zachował
swój wygląd – dodał samorządowiec.

Dla dobra chorych
Z takiej decyzji cieszą się również mieszkańcy okolicznych
miejscowości, którzy podkreślają zalety szpitala w Kowarach. Uważają, że opiekuńczy
personel pozwala na spokojne
przejście przez trudy związane
z chorobą. Zaznaczają także, że
dużo chętniej korzystają z jego
usług niż szpitala w Jeleniej
Górze. – W Bukowcu można liczyć na bezinteresowną pomoc
personelu, w przeciwieństwie
do lecznicy w stolicy Karkonoszy, gdzie niekiedy przeżywa się
prawdziw y koszmar – mówił
jeden z byłych pacjentów.

Anna Pisulska

Szacunek dla personelu
Zdementowa ł też k rą żą ce
plotk i o redukcja ch zatr udnienia. – Tak zwany casting,
który robiliśmy, pozwolił nam
lepiej poznać personel, który
jest bardzo dobry i zasługuje na

Przed nami wielkie wyzwania, ale nie
boimy się ich - mówi Piotr Gerber
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Katastrofa budowlana na Śnieżce, gdzie w „kosmicznym”
budynku obserwatorium oberwała się podłoga, od razu
wzbudził niepokój o stan obiektów wybudowanych w latach 70. i 80. Odezwali się nasi czytelnicy, którzy pytali,
czy nic nie grozi, na przykład, blokom na Zabobrzu.
– Katastrofa na Śnieżce to
raczej niechlujstwo użytkowników, którzy niedostatecznie dbali o stan techniczny tego obiektu
– uważa Kazimierz Piotrowski,
był y w iceprez ydent Jelen iej
Góry, z zawodu budowlaniec
i pracownik Jeleniogórskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Mieszkaniowego w czasach, kiedy powstawało obserwatorium.
– I wtedy i teraz są pieniądze na
budowanie nowych obiektów, a
potem brakuje na doglądanie,
konserwację i remonty. Teraz
będzie sprawdzanie książki technicznej obiektu i ona odpowie na
wiele pytań.
Niepokój z w ią za ny z dramatem na Śnieżce udzielił się
wielu jeleniogórzanom. Prawie
połowa mieszkańców naszego
miasta żyje bowiem w budynkach zbudowanych właśnie w
tamtych czasach.
– W moim mieszkaniu ciągle
pojawia się pęknięcie na suficie,
a u sąsiada kilka razy łatano

rysy w ścianie. Czy to nie skończy się, jak na Śnieżce? – pytał
za n iepokojony m ieszka n iec
ulicy Karłowicza.
– Karłowicza, to była pierwsza ulica zabudowana metodą
„wielkiej płyty” – wyjaśnia Kazimierz Piotrowski. – I chociaż
jest to technologia która się nie
sprawdziła, budynki postawione
w Jeleniej Górze i okolicach, z
płyt produkowanych w fabryce
domów przy ulicy Legnickiej
(obecnie Jana Pawła II) będą stały jeszcze bardzo długo. Ludzie
nie mają się czego bać. Już wtedy
zdawano sobie, że łączenie płyt
tylko za pomocą kotw jest ryzykowne i może nie wystarczyć za
kilkadziesiąt lat.
W Jeleniej Górze dodawano
do n ich dodatkowe st a lowe
wzmocnienia, tak zwane marki,
które przy montażu spawano ze
sobą. To znakomicie wzmocniło
ich konstr ukcję. W dodatku
inwestor, czyli Jeleniogórska
Spółdzielnia Mieszkaniowa pilnowała bardzo jakości – wspomina Piotrowsk i. – Ile raz y
musieliśmy poprawiać coś, wymieniać elementy, uzupełniać.
A takie pękanie ścian wynika
z wad samych płyt. Gdy kiedyś chciałem odesłać takie
felerne elementy, zrobiono
m i ok ropną awa nt urę,

Kazimierz Piotrowski pracował w JPBM,
kiedy powstawało Zabobrze.

Racjonalizatorzy narozrabiali
Rozsypują się kolektory ściekowe, kolejna socjalistyczna fuszerka. Są zrobione niedokładnie i ze złych materiałów. Dlatego są nieszczelne i w niektórych miejscach bardziej
pełnią rolę drenów, zamiast rury odpływowej. Część już wymieniono, na przykład na
ulicy Różyckiego i główny kolektor do Cieplic. Po gwałtownych opadach, deszczówka
dostawała się do środka i razem z nieczystościami wypływała na zewnątrz przez włazy,
potem na zewnątrz zostawały wysychające kupy. Niechlujnie wykonano też oczyszczalnię ścieków, chociaż technologia była porządna. Tam też weszli „racjonalizatorzy”
i popsuli co się dało. Na przykład zamiast litej ściany z betonu, zbiorniki zbudowano
z tańszych bloczków prefabrykowanych. Szybko okazało się to błędem. Z tego co
postawiono w latach 80 nie ma tam nic, wszystko zostało wymienione.

Miko³aj

Oktawia

A bloki runą?

Marcie Bielaszewskiej dobrze mieszka się przy ul. Działkowicza. Blokom nic nie grozi.
że działam na szkodę firmy
– dodaje.
Najstarsza część Zabobrza,
czyli ulice Paderewskiego, Szymanowskiego i Różewicza zbudowana jest w innej technologii,
tzw. monobloków. Są to szerokie
na kilkadziesiąt centymetrów
płyty wysokości jednej kondygnacji. Ustawiano je, jak wielkie
cegły obok siebie i gdy stanęło
całe piętro, zalewano górę betonem. Taka opaska wiązała
całość. W tej technologii w ybudowano też osiedle XX-lecia
w Cieplicach (zwane do 1993
roku Osiedlem XX-lecia PRL).
Z jeleniogórskiej wielkiej płyty
powstało osiedle Orle, osiedla
w Mysłakowicach, Piechowicach, Szklarskiej Porębie.
We wszystkich budynkach
praktycznie w całości wymieniono w minionych kilku
latach instalacje: wodną, gazową, centralnego ogrzewania.
– Najgorsze jakościowo są budynki na ulicy Działkowicza na
jeleniogórskim Zabobrzu – mówi
K. Piotrowski. – Tam najwyraźniej widać było wszystkie wady
tamtych czasów: niechlujstwo
wykonawcze, brak surowców,

Wzorem z zachodu
Wielką płytę zaczęto stosować
najpierw na zachodzie. We Francji
zbudowano z niej całe osiedla w
latach sześćdziesiątych. W Polsce
w tym czasie specjaliści piszący o
przyszłości budownictwa, mówili:
pracę ludzi bez kwalifikacji.
To były budynki budowane dla
miasta, i dla zakładów pracy,
a nie dla spółdzielni. Nie było
tam takiego nadzoru nad jakością, jak w JSM. Już w latach
70 praktycznie zlikwidowano
f unkcję inspektora nadzoru
budowlanego – opowiada nasz
rozmówca. – Żeby za bardzo nie
przeszkadzał, czyli za bardzo
nie pilnował norm i przepisów.
Trzeba było budować szybko, jak
najwięcej i przed terminem. Tam
pracowały brygady młodzieżowe
oraz ludzie z tzw. patronatu. Ale
i tam nic nie grozi konstrukcji,
choć mieszka się gorzej niż gdzie
indziej.
– Mieszkam na Działkowicza od 4 lat i nie widzę, żeby
było tutaj gorzej niż w innych
częściach Zabobrza – uważa

Sypie się reszta
Budynki są niezagrożone, natomiast rozsypuje się infrastruktura z
tamtego okresu. Kilka lat temu przebudowywano most nad Bobrem
i wiadukt przy rozjeździe na Dziwiszów. W całej Polsce, mosty i
wiadukty wybudowane za Gierka zaczęły się rozpadać. Wychodziło
niechlujstwo wykonawców, kiepska jakość materiałów, nieotrzymanie
reżimów technologicznych. Z jeleniogórskiego wiaduktu zaczęły na
jezdnię odpadać elementy konstrukcji. Trzeba było go remontować.
Wiele złego powodował sposób rozliczania. Konstruktor i architekt tak
projektowali, żeby było jak najdrożej. Płacono im bowiem od wartości
projektu. Potem projekt trafiał do budowlańców i ci go „odchudzali” w
ramach oszczędności, za które też płacono autorom. W efekcie plan
zawierał mnóstwo wad i braków.

Do mi nik a

Ka mi la

tylko nie wielka płyta. Tymczasem
Polska kupiła w latach sześćdziesiątych w ZSRR dwie fabryki
domów, typu Leningrad. Z tych
licencyjnych inwestycji rozwinięto
polską wielką płytę. We Wrocławiu
opracowano własną technologię
tymczasem Marta Bielaszewska
– wprawdzie pęka nam sufit i
ściana przy oknie, a okna są
nieszczelne i w kiepskim stanie,
a niektóre ściany są krzywe, ale
nic więcej się nie dzieje. Kilka
lat temu ten budynek w yglą-

Zuzia

Paulinka

produkcji domów z wielkiej płyty.
Wrocławską wielką płytę dopasowano jeszcze do warunków górskich i podgórskich i tak powstała
jej wersja wałbrzyska. Produkowały
ją fabryki domów w Jeleniej Górze i
w Wałbrzychu.
dał dużo gorzej. Ale wspólnota
nieustannie coś remontuje. Jest
domofon, wymieniono windy. Z
zewnątrz wygląda dużo gorzej
niż w środku.

Marek Komorowski

Tłuczeń zamiast betonu
Obwodnica Jana Pawła II i Konstytucji Jana Pawła II miała mieć na
całej długości podłoże betonowe. Przeznaczona była bowiem pod
ciężki ruch ciężarowy. Ale w ramach pomysłów racjonalizatorskich,
zamiast betonu, położono tańszy tłuczeń. Teraz mimo kolejnych
remontów ulica odkształca się pod ciężarem tysięcy ciężkich ciężarówek, jadących dzień i noc przez Jelenią Górę. A za tańczy tłuczeń
„pomysłodawca” wziął niemałe pieniądze.

wasze fotki Nasze Pociechy

A le x

Wiktoria

Fot. DTP



A ni a

Vanessa
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 marca 2009 r.



WIADOMOŒCI

Szklane cudo za fortunę
Dobudowa skrzydła z łącznikiem pokrytym szkłem i
modernizacja obecnej siedziby to prezent, jaki na stulecie
istnienia dostanie Muzeum Karkonoskie. Inwestycja nie
jest wirtualna: są pieniądze, a prace zaczną się jesienią
tego roku.

Honory za długoletnią pracę
Wicemarszałek Piotr Borys pogratulował trzem pracownicom Muzeum Karkonoskiego 30-lecia pracy w placówce. Stefania Żelasko, Katarzyna Kułakowska i Anna
Gul dostały kwiaty i oficjalne podziękowania.
magazynowa zwiększy się o
ponad 200 procent, a w w yremontowanym muzeum będzie możliwość organizowania
wystaw stałych i czasowych z
użyciem najnowocześniejszych
technik multimedialnych i nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. W zestawieniu wydatków uwzględniono też około 39
tysięcy złotych na zakup nowych

eksponatów do kolekcji szkła
artystycznego oraz uzupełnienie
zbioru ludowego malarstwa na
szkle. W sumie muzealne inwestycje, wraz z zabezpieczeniem
zamku w Bolkowie, wyniosą
prawie 11 milionów i 400 tysięcy
złotych.

Konrad
Przezdzięk

(Nie)zaraźliwy entuzjazm Hugona

Gabriela Zawiła, dyrektorka Muzeum
Karkonoskiego, realizuje plany rozpoczęte
przez jej poprzednika Stanisława Firszta.

Nie byłoby Muzeum Karkonoskiego gdyby nie jego
pomysłodawca i główny spiritus movens działań,
Hugo Seydel, założyciel Riesengebirges Vereins
(Towarzystwo Karkonoskie). Gromadził eksponaty,
które tułały w różnych lokalach w mieście, aż do
roku 1914, kiedy stanął dzisiejszy gmach muzeum.
Zbudowany zresztą dzięki uporowi samego Seydela, który wydeptał niemal wszystkie urzędnicze
ścieżki załatwiając formalności oraz starając się

o środki. I osobiście kontrolował postęp prac.
Działanie dla dobra regionu w jego przypadku to
niemal wzorzec metra z Sevres dla współczesnych
muzealników. Nie było wówczas ani Unii Europejskiej, ani funduszy. Dziś możliwości są ogromne.
Gdyby tak decydentom i odpowiedzialnym za
rozwój muzealnictwa w Jeleniej Górze udzielił się
entuzjazm zacnego Hugona, mielibyśmy muzealny
raj na ziemi jeleniogórskiej.

Z „matmą” w nieskończoność

Fot. Organizator

W Przesiece zakończyła się
II edycja Wiosennej Szkoły Matematyki, w której
uczestniczyli gimnazjaliści
z Jeleniej Góry oraz ich
rówieśnicy z Bolkowa, Porajowa, Nowogrodźca, Kamiennej Góry, Karpacza
oraz Łomnicy. Warsztaty
promujące matematykę
na długo zapadną im w
pamięć.

Uczniowie są zadowoleni z kilkudniowego obcowania z matematyką

Partactwo cystersów

Fot. Konrad Przezdzięk

434 tysiące złotych. Ponad połowa środków to wsparcie z Unii
Europejskiej.
A jak będzie wyglądało „nowe”
muzeum? – Wejście zostanie usytuowane od strony ul. Matejki,
tam, gdzie dziś jest ogrodzenie.
Zwiedzający wejdą do szklanego
pawilonu, którym zadaszony
będzie dziedziniec placówki, w
tym chałupa karkonoska. Tam
zostanie umieszczona recepcja
ze sklepikiem i szatnią. Łącznikiem będzie można dojść do
nowego skrzydła, które zwiększy powierzchnię placówki o
2411, 74 metrów kwadratowych
– przedstawia Gabriela Zawiła.
Obecnie to 1 063, 70 m kw.
Podczas prac muzeum będzie
otwarte. – Najpierw planujemy
budowę skrzydła, a później – remont starego gmachu – zapowiada dyrekcja. Tu zostaną wymienione wszystkie instalacje oraz
okna. Powstaną też nowoczesne
pracownie edukacyjne i konserwacji zabytków. Do
tego nowy gmach będzie podpiwniczony a w przyziemiu
znajdą się magaz y ny i w ja z d
dla poja zdów
z eksponatami
– usłyszeliśmy.
Powierzchnia
wystawiennicza i

Fot. Konrad Przezdzięk

O planach rozbudowy sztandarowej jednostki kultury w
mieście, ale będącej w gestii
urzędu ma r sza ł kowsk iego,
mówiła w miniony piątek (20
marca) dyrektorka placówki
Gabriela Zawiła w towarzystwie
wicemarszałka województwa
Piotra Borysa i przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego
Jerzego Pokoja. Warto dodać, że
plany modernizacji MK miał jego
poprzedni dyrektor Stanisław
Firszt, ale nie zdążył ich zrealizować, bo został odwołany w
lipcu ubiegłego roku ze swojej
funkcji.
– Stulecie muzeum przypada
w 2014 roku i do tego czasu
inwestycja zostanie ukończona
– powiedziała Gabriela Zawiła.
– Inwestujemy w kulturę, bo
chcemy, aby była to wizytówka
regionu. Już teraz jesteśmy mocni, ale pragniemy być jeszcze lepsi – podkreślił Piotr Borys zapewniając, że są środki na
planowane remonty:
w sumie przebudowa placówki
poch łon ie 10
milionów

Tematem tegorocznej edycji WSM
była nieskończoność. – Dla osób
przyzwyczajonych do poruszania się
w rzeczywistości, w której wszystko
można wyrazić liczbą (porachować,
zmierzyć), zbiory nieskończone
stanowić mogą źródło wielu problemów, ale także niespodzianek i
zaskakujących odkryć – informują
organizatorzy.
Zajęcia prowadzili doktoranci i
studenci Uniwersytetu Wrocław-

O zamku w Bolkowie opowiadał Adam Łaciuk
Adam Łaciuk z Bolkowa przedstawił stan techniczny zamku
dzierżawionego przez Muzeum
Karkonoskie. Na uratowanie fortecy przed kompletną zapaścią
(prace zabezpieczające) przeznaczone zostanie 600 tysięcy złotych.
Adam Łaciuk pokazał na zdjęciach
miejsca, które wymagają szczególnie pilnej modernizacji, między
innymi mury nad wejściem, przez
które przechodzą rocznie tysiące
turystów. Powiedział też, że spo-

re kłopoty są przez… Cystersów,
którzy w dawnych wiekach – rozbudowując zamek – wyjątkowo
spartaczyli robotę. – Budowali bez
fundamentów na podłożu z wilgotnego humusu – usłyszeliśmy. Zadaszenie niektórych części zamku
planowane jest w kolejnych etapach
jego zabezpieczania. – Warownia
leży w wyjątkowo niekorzystnych
warunkach klimatycznych, co przyspiesza jej degradację – powiedział
Adam Łaciuk.

skiego oraz Politechniki Wrocławskiej: Paweł Józiak, Tomasz Szarek,
Agata i Mateusz Kwaśniccy oraz
nauczyciele ZSO nr 1: Iwona Hajder
oraz Sławomir Wiśniewski. – Całość
działań koordynował absolwent I LO
im. Żeromskiego, opiekun jeleniogórskiego kółka matematycznego
Marcin Preisner, obecnie doktorant
matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
W historii matematyki zmagano
się z nieskończonością dochodząc
do paradoksów, o czym uczestnicy
przekonali się poznając paradoksy: Achillesa, Galileusza, Hilberta,
sumy nieskończonej. Wykłady i
ćwiczenia miały pomóc młodym
matematykom „doświadczyć nie-

skończoności”, zobaczyć, czy można
ją „dotknąć i wyliczyć”.
W czasie trwania obozu uczniowie nie narzekali na nudę: brali
udział w różnych formach rywalizacji, choćby w lidze zadaniowej
i w meczach matematycznych.
Wieczorami trwały zmagania w
grach logicznych i quizach. Pojedynkowano się też ze studentami.
Jednak nie samą matematyką żyli
jej fani. Młodzież uczestniczyła także
w wycieczce po okolicach Przesieki,
którą poprowadził Grzegorz Lustyk,
wicedyrektor ZSO nr 1 i geograf. A
do następnej szkoły matematycznej pozostała nie nieskończoność,
ale… rok.

Liderzy i mistrzowie
Ostatniego wieczoru uczestnicy sprawdzali doświadczalnie zagadnienia
probabilistyczne, które poznali na
zajęciach. a podsumowanie uczestnicy
pisali test opracowany przez prowadzących zajęcia. Najlepiej wypadły: Jagoda
Kuźniar, Katarzyna Segiet i Karolina

Jezusek. Liderami ligi zadaniowej zostali: Błażej Józiak, Mariusz Figiel,
Małgorzata Młyńczyk, Rania Mukkaled
i Paweł Biegus. Najlepsi otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez
Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.

(tejo)
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Po niemal dwóch miesiącach poszukiwań 27-letniego
mieszkańca Wiadrowa jego ciało w miniony piątek (20
marca) zauważył pracownik jeleniogórskich elektrowni
wodnych przy ulicy Różyckiego. Nieżywy chłopak w kieszeniach spodni miał dokumenty, klucz do domu oraz
komórkę. Mimo że zwłoki uległy już częściowemu rozkładowi, rodzice 27-latka rozpoznali syna. Są przekonani,
że został pobity i wrzucony do Bobru. Teraz czekają na
wymierzenie sprawiedliwości mordercom.

Wzorowy chłopak

– Nie wychodził nigdzie w tygodniu z kolegami, nie pił, nie siedział
długo w nocy przed telewizorem,
był bardzo obowiązkowy – mówi
jego matka z łzami w oczach.
– Skończył technikum z maturą,
zaliczył wojsko, w którym zrobił
sobie prawo jazdy kat. C. Kupił
sobie drugie auto. Był zdolnym i
obowiązkowym dzieckiem. Młodszej siostrze pomagał w opłatach
studiów we Wrocławiu. Pomagał
we wszystkim, jak tylko się go o
coś poprosiło. Zawsze po pracy
dzwonił do mnie i pytał czy czegoś
nie kupić po drodze. Był bardzo
odpowiedzialny – opowiada zrozpaczona kobieta.
Jak wynika z zeznań przesłuchanych Łukasz początkowo nie chciał
się zgodzić na wspólny wyjazd.
Chciał bowiem jechać na dyskotekę
do Jawora, a Grzesiek z dziewczyną
proponowali prywatkę u znajomego w Starych Rochowicach. Łukasz
jednak uległ, i pojechał z nimi. Tam
grupka znajomych sporo wypiła,
po czym wpadła na pomysł, że
pojadą do Marciszowa potańczyć
i pobawić się na parkiecie. Około
drugiej w nocy Grzesiek, jako jedyny trzeźwy z całego towarzystwa,
postanowił poodwozić innych
znajomych do domu.

Chciał się bawić

Marzena miała namawiać Łukasza by pojechał z nimi, ale ten,
miał im odmówić. Podobno uparł
się, że chce zostać na dyskotece.
I został tam sam, bez żadnych
znajomych. Grzesiek z Marzeną
twierdzili później, że wrócili po
Łukasza, ale ten oznajmił im, że
nie jest dzieckiem i chce się jeszcze
pobawić. Jak zeznali, Łukasz miał
zamiar nocować u znajomego. W
trakcie śledztwa okazało się jednak, że tego znajomego zaginiony

widział wcześniej tylko raz i nie
znał drogi do jego domu.
– Nazajutrz w południe zadzwonili do mnie Marzena z Grześkiem
i pytali czy Łukasz jest w domu
– wspomina matka. – Odpowiedziałam, że nie ma go. Powiedziałam, że przecież pojechał z nimi,
więc jak może być w domu. Już
rano wiedzieliśmy, że coś się stało
złego, bo Łukasz zawsze rano po
dyskotece dzwonił i mówił gdzie
jest i kiedy będzie. Próbowałam
też sama do niego dzwonić, ale w
niedzielę jego telefon już milczał.
Mam żal do Grześka i Marzeny,
że zostawili go samego. Widzieli, że był pijany, że nikogo tam
nie znał. Tak nie zachowują się
przyjaciele.

Po prostu przepadł

Łukasz Kaim ostatni raz był
widziany na dyskotece Max w
Marciszowie około godziny 3 w
nocy. Co stało się nim później, nikt
nie wie. Mimo próśb rodziców i
licznych apeli policji, nie znalazł się
ani jeden świadek, który zgłosiłby
się z informacjami i wyjaśniłby
tajemnicze okoliczności zniknięcia
Łukasza.
Trzy dni po zaginięciu Łukasza
Kaima, rodzice zgłosili sprawę na
policję. Funkcjonariusze jednak
nie wierzyli, że stało się z nim
coś złego. Pocieszali rodziców, że
pewnie syn gdzieś wyjechał, i że
niedługo się odezwie. Nie odezwał
się. Rodzice na własną rękę rozpoczęli poszukiwania, do których
włączyła się cała wieś i wszyscy
znajomi Łukasza.
Rodzina skorzystała też z pomocy z pomocy jasnowidza oraz
prywatnego detektywa. Dla nich
sprawa była oczywista: chłopak
nie żył od kilku dni. Jasnowidz
kilkakrotnie wskazał też, że ciało
jest w rzece. W międzyczasie czynności miała wykonywać policja
z Marciszowa. Jednak zdaniem
ojca nieżyjącego, robiła to bardzo
nieudolnie.

Zwroty w akcji
– Początkowo w ogóle nie prowadzono postępowania w kierunku pobicia czy morderstwa
– mówi ojciec Łukasza Kaima.
Nikt z policji z Marciszowa nie
brał pod uwagę tego, co mówiłem

Rodzice zmarłego będą dochodzić sprawiedliwości.
Chcą kary dla tych, którzy przyczynili się do śmierci ich syna
im o swoich podejrzeniach. Policjanci uznali, że syn z pewnością
żyje, a moje argumenty to tylko
poszlaki. Nie sprawdzono i nie
zabezpieczono lokalu dyskoteki. Ja sam musiałem sprawdzać
piwnice tego budynku, bo policja
nie widziała takiej potrzeby. Nie
zabezpieczono śladów krwi na

Kilka godzin spędzonych
wśród eksponatów MK oraz na
wykładach specjalnie przygotowanych przez pracowników
placówki bardzo się pogranicznikom przydadzą. – Nie mieliśmy żadnych specjalistycznych
szkoleń w tym zakresie i jest
to dla nas nowe doświadczenie
– mówi kpt. straży granicznej

Robert Onoszko.
Walka z przemytem dzieł sztuki to dla strażników granicznych
wciąż wielkie wyzwanie, choć
znacznie trudniejsze w realizacji po wejściu Polski do strefy
Schengen. Ułatwiło to podróżowanie zwykłym ludziom,
ale także znacznie łatwiejszy
stał się wywóz przedmiotów

Ojciec chłopca twierdzi jednak,
że policja sprawdziła ślady krwi
na drodze za późno, po opadach
śniegu i kilkunastokrotnym ośnieżaniu terenu.
Gdyby policja wzięła pod uwagę
to wszystko co pokazywaliśmy im
palcem, syn dawno już by się odnalazł – mówi ojciec Łukasza.

Jasnowidz miał rację

W miniony piątek po godzinie
6.30 jeleniogórska policja odebrała
zgłoszenie o zauważeniu przez
pracownika elektrowni wodnej
ciała pływającego w Bobrze w kanale odpływowym jeleniogórskiej
elektrowni wodnej przy Różyckiego. Na miejsce wysłano sekcję
dochodzeniowo-śledczą i grupę
wodno-nurkową z Jeleniej Góry.
Po wyciągnięciu denata okazało
się, że jest to ciało mężczyzny,
który przy sobie miał dokumenty
poszukiwanego Łukasza Kaima z
Wiadrowa.
Przybyła rodzina, mimo częściowego rozkładu ciała, potwierdziła
tożsamość znalezionego. Teraz
rodzice, rodzina i znajomi czekają
na sekcję zwłok, która zostanie
wykonana w najbliższą środę w
Jeleniej Górze. Ma ona określić,
czy Łukasz Kaim został pobity i
wrzucony do rzeki, czy też uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi.

Rodzice Łukasza Kaima dziękują wszystkim,
którzy włączyli się w akcję poszukiwawczą
syna. – Otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze
strony zwykłych ludzi, sąsiadów, znajomych
– mówi matka. Dziękujemy też ekipom poszukiwawczym i wszystkim którzy nas wspierali,
duchowo, finansowo i działaniem.
drodze, którą wskazał jeden z
przesłuchiwanych. Dopiero kiedy sprawa została nagłośniona
do akcji włączyli się policjanci z
Kamiennej Góry.
Wtedy, zdaniem rodziny Łukasza, zdarzeniu nadano inny
bieg. Do poszukiwań włączyła
się ochotnicza straż pożarna z
Marciszowa, strażacy z Kamiennej Góry, a przez osiem dni dwie
grupy wodno-nurkowe z Jeleniej
Góry i Legnicy pod dowództwem
Piotra Wincentego przetrząsały
kilkanaście kilometrów rzeki
Bóbr w Marciszowie i Ciechanowicach. Jednak i to nie przyniosło
żadnych rezultatów. Miesiąc po
rozpoczęciu poszukiwań prywatny detektyw odkrył, że kurtka

Trudna ochrona skarbów dziedzictwa
Funkcjonariusze Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej szkolili się w minioną środę (19 marca) w Muzeum
Karkonoskim poznając dzieła sztuki i ucząc się rozpoznawania przedmiotów wartościowych. – To dla nas
bardzo cenne doświadczenie – mówili. Niestety, po
wejściu Polski do strefy Schengen, bezcenne przedmioty
są znacznie bardziej narażone na wywóz.

Łukasza od miesiąca wisi w lokalu
dyskoteki, co policja po prostu
przeoczyła.
Jednak zdaniem oficera prasowego policji w Kamiennej Górze,
błąd nie wynikał z winy policji.
– Rodzina po prostu dała nam zły
opis kurki – słyszymy od mł. asp.
Waldemara Oszmiana, oficera

noszących cechy
zabytków. Zjawisko praktycznie
wymknęło się spod kontroli.
– Mamy praktycznie związane
ręce, bo zatrzymanemu na drodze kierowcy, który przewozi coś
starego i cennego, nie udowodnimy, że zamierza ten przedmiot
wywieźć. Jest to możliwe tylko
w ścisłej strefie nadgranicznej
– wyjaśnia kpt. Onoszko.
Zwiększenie zagrożenia wywozem dla dzieł sztuki w Polsce

prasowego Komendy Powiatowej
Policji w Kamiennej Górze. – Rodzice mówili, że kurtka zaginionego była elegancka w kolorze
pomarańczowym, bez żadnych
nadruków. W rzeczy wistości
okazało się, że była ona innego
koloru, wpadającego w bordowy
i miała z tyłu napis, poza uszyto ją
z dzianiny. Jedyne co się zgadzało
w opisie to obszycie jej w górnej
części kożuszkiem.
– Co do śladów na drodze,
rzeczywiście przesłuchaliśmy
jednego świadka, który widział
jakąś plamę na drodze, ale nie
pamiętał on co to była za plama.
Sprawdziliśmy to i nic czynności nie wykazały – mówi asp.
Oszmian.

potwierdzają pracownicy Muzeum Karkonoskiego. – Są cenne
eksponaty szkła w prywatnych
kolekcjach. Bardzo bym chciała,
aby nie opuściły kraju – deklaruje Stefania Żelasko, specjalistka w zakresie kolekcji szkła
artystycznego i użytkowego. Z
kolei handlarze tylko czekają
na odpowiednią zwyżkę cen,
aby posiadane skarby korzystnie
spieniężyć.
(tejo)

Strażnicy graniczni obejrzeli kolekcję szkła w Muzeum Karkonoskim, po której
oprowadziła ich wspomniana Stefania Żelasko. Wzięli także udział w szkoleniu z
zakresu materiałów archeologicznych, etnografii oraz historii sztuki. To nie koniec
cyklu zajęć związanych z zabytkami. Planowane są jeszcze podobne kursy z udziałem
konserwatora zabytków oraz w Archiwum Państwowym. .

Niech się stanie
sprawiedliwość
Rodzice nie wierzą w żadne nieszczęśliwe okoliczności
śmierci swojego syna. Są przekonani, że Łukasz zmarł w skutek

pobicia. Jasnowidz wskazał, że
pobiło go czterech mężczyzn.
I takiej wersji trzymają się też
najbliżsi denata.
– Nigdy n ie w ierz yłem w
jasnowidzenie – mówi ojciec
27-latka. – Ale jak widać wersja
ja snow idza się pot w ierdza .
Poza tym dla mnie sprawa jest
oczywista. Po znalezieniu tylu
dowodów, które ściśle się ze
sobą łączą, nie mam co do tego
wątpliwości. Syna nikt nam już
nie wróci, ale mamy teraz nadzieję, że policja w końcu zajmie
się tą sprawą jak należy – mówi
mężczyzna.
Rodzice liczą, że w końcu
uda się ustalić sprawców i ich
ukarać. Będą żądali dla nich
najwyższej kary. Ich syn miał
ca łe ż ycie przed sobą , mia ł
plany, chciał wyjechać za granicę. Przez tych zabójców już
nic w życiu nie zobaczy, nic nie
osiągnie. – Z tego, co wiemy w
dyskotece Max w Marciszowie
nie była to pierwsza tego typu
sprawa, i również dlatego mamy
nadzieję, że policja w końcu się
temu przyjrzy, że nie będzie
udawała, że nic nie widzi, do
czasu kiedy ktoś następny nie
zginie. Teraz już tej spraw y
nie odpuścimy, choćbyśmy się
mieli do końca życia odwoływać,
ustalimy prawdę i dopilnujemy
by winni zostali ukarani.

Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Łukasz Kaim 25 stycznia rano
wrócił po nocnej zmianie do
domu, przespał się, zjadł obiad,
pooglądał telewizję. Wieczorem
zadzwonił do niego Grzesiek,
kolega i zaproponował wspólne
wyjście na dyskotekę. Miała im
towarzyszyć dziewczyna Grześka,
Marzena. Była sobota, a tylko
wtedy mógł iść rozerwać się przy
szklance czegoś mocniejszego.

Stefania Żelasko pokazuje funckjonariuszom
ŁOSG najcenniejsze szklane eksponaty
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Do Matki Boskiej
po hamburgera
Do specyficznej polskiej tradycji należy podróż z modlitwą w
ważnej sprawie do Częstochowy,
na Jasną Górę. Pielgrzymkę taką
odbywają masowo maturzyści
tuż przed egzaminem dojrzałości (czyżbym stawał się monotematyczny?), aby pomodlić się o
jak najlepszy wynik procentowy,
choć często rzeczywiste pobudki
ich podróży są o wiele mniej
uduchowione, a momentami
wręcz rynsztokowe.
Magiczna atmosfera pielgrzymki rozpoczyna się już
chwileczkę po posadzeniu przepełnionych wiedzą zadków
maturalnych na puszystych
siedzeniach autokarow ych.
Ten subtelny kontakt powoduje
przeskok impulsu elektrycznego
z siedzenia (autobusu) do (siedzenia) maturzysty, co w jakiś
niewyjaśniony metafizyczny
sposób powoduje, że uczniowie
zaczynają się drzeć jeden przez
drugiego.
Pięciogodzinną przejażdżkę
należy sobie jakoś urozmaicić.
Dlatego pewnie też kiedyś ktoś
wynalazczy wpadł na pomysł
skonstruowania filmów oraz
nośników do ich przechowywania. Tak też maturzyści niezwykle chętnie zaczęli oglądać
film na DVD. Ich chęć i zapał
były tak wielkie, że średnio co
dziesięć minut zamieniano film
A na film B, ten z kolei na film
C, i tak w kółko. Podobnie działo
się z głośnością. Można było na
zmianę ogłuchnąć lub jedynie
czytać z ruchu warg aktorów
(tudzież narysowanych stworków, niezwykle potwornych), bo
na napisy nie można było liczyć
– były one ledwo dostrzegalne
w pierwszym rzędzie foteli, nie
wspominając o tym, że zdradzały co stanie się na ekranie około
minuty później.
Jednak na filmach się nie
skończyło. W autobusie uprawiano również ostry hazard,
zabawiano się także szeroką
gamą zapachów, których nie
godzi się opisywać. Sytuacja
bywała tak tragiczna, że co
chwila z jakże ciemnych czeluści autokarowych dobywał się
krzyk „księdza!” lub ewentualnie „książę!”.

Jak chce prastare i wieszczące
przysłowie - „jak trwoga to do
Boga”. Nierzadko jednak pielgrzymka 4774 maturzystów z
diecezji legnickiej, zamiast na
Jasnej Górze, kończyła się w
okolicznej restauracji z sieci fast
food, tudzież w jej siostrzanej
konkurentce. W ten właśnie
sposób całkiem spora grupka
złożona z kwiatu naszego narodu, udała się do Częstochowy,
do samej Matki Bożej, aby zjeść
hamburgera.
Byli jednak mimo wszystko
tacy, i chyba nawet nie nagnę zbytnio rzeczy wistości
twierdząc, że była to większość,
którzy mimo wszystko udali się
na mszę.
W kościele – jak wiadomo –
znajduje się Cudowny Obraz (nie
mylić ze Wspaniałym Obrazem,
bo zostaje się za to skrzyczanym
w informacji turystycznej przez
turystycznych informatorów!),
którego nie można fotografować
z użyciem lampy błyskowej,
który to zakaz setki osób nagminnie łamie.
Biskupa mało kto widział
pośród tłumu, ale tylko niewiele
więcej osób go słyszało. Setki gadatliwych wiernych wpadły na
pomysł, żeby sobie bez skrępowań podyskutować, bo przecież
obowiązek uczestnictwa w mszy
i tak będzie „odpukany”.
Wizyta w Częstochowie tradycyjnie kończy się zakupem
skomercjalizowanych pamiątek
z Jasnej Góry. Każdy Zenek, Zdzisiek, Rysiek i Kasiek po prostu
musi zakupić po zapachowym
różańczyku dla rodziny, którego
użytkowanie skończy się na
komisyjnym obwąchiwaniu
przez całą familię. Do wyboru
pozostają jeszcze Matki Boże z
odkręcanymi główkami, fosforyzujące, wiszące, stojące lub
leżące... Kicz i profanacja.
Pielgrzymka do Częstochowy
okazuje się smutnym koncertem
kiczu, profanacji i komercjalizacji. Tylko niektórym zależy na
tym, aby zanieść swoją intencję,
a nie jedynie zjeść uświęconego
miejscem hamburgera.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
W świecie dyrektorów

Zza kulis dramatu, który rozgrywał się poza sceną
Teatru im. Norwida, docierają kolejne epizody reality
show zgotowanego opinii
publicznej przez Sami Wiecie
Kogo i jego drużynę. Okazuje
się, że jedna z aktorek nosiła
ksywkę „dyrektorowa”, choć
oczywiście w żaden sposób
nie odnosiło się to do więzów z „dyrektorem” (chyba
że do poczucia artystycznej
więzi). Wiadomo natomiast,
że splot nieco mocniejszy niż
nić wspólnoty odczuwania,
połączył Najważniejszego z
inną kierowniczką. Ta postawiła zresztą wszystko na jedną
kartę zapowiadając, że jeśli jej
guru opuści teatr, ona uczyni
to razem z nim. Ciąg dalszy
raczej nastąpi. Mamy nadzieję,
że nie w Jeleniej Górze.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Najważniejsze
dla polityka jest to,

– … żeby wiedzieć,
jaką minę dostosować…

Powrót do przeszłości

Zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk oraz naczelnik wydziału oświaty Waldemar Woźniak wrócili ostatnio
do czasów przedszkolnych.
Nie tylko myślą, która wraz
z postępując ym wiek iem,
dopuszcza do umysłu coraz
więcej nostalgii za beztroską
szczenięcych lat, lecz także
ciałem. Obydwaj zasiedli w
„Bajce”, czyli niepublicznym
przedszkolu, które nad swoimi
w ychowankami rozwinęło
policyjny parasol. Duetowi
najważniejszych w oświacie
świetnie się siedziało na krzesełkach przeznaczonych dla
trzylatków. Panowie Zbyszek
i Waldek o mało nie pozwolili
nakarmić się owsianką, bo
pani przedszkolanka zapomniała okulatów i – przez
łudzące podobieństwo – pomyliła ich ze Zbysiem i Waldziem
z grupy „Muchomorki”.

– … do danej sytuacji.

(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

Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczyanzol
cieli, działacz Platformy Obywatelskiej.

OKIEM NACZELNEGO 

Coś tu
śmierdzi
Smrodki bywają różne. Od pedagogicznego fetorku puszczonego
przez naprawiaczy naszej oświaty,
poprzez odorek z niedomytych
pach pasażerów lub, o zgrozo!,
pasażerek komunikacji publicznej, aż po zatykający nos smród,
przykrą pamiątkę po dokonaniach
niektórych polityków.
Ten ostatni da się ostatnio wyczuć wyjątkowo dobrze: cuchnie
na kilometry kupa niedźwiedzia,
którą „nasz” senator Misiak nawalił
promując rodzinne układy dzięki legitymacji Platformy Obywatelskiej.
Dokumentu już nie ma, ale smród
pozostał mimo ostrego wietrzenia
przeprowadzonego przez samego
premiera Donalda Tuska.

„Nasz” senator, archetyp polityka przywiezionego w teczce
żywcem – choć nie aparycją – przypomina bodaj Jerzego Wajszczuka,
dawnego posła Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który był
„wybierany” w Jeleniej Górze w
czasach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Poseł miał jeszcze mniej
wspólnego z naszym miastem, co
polska Jelenia Góra z niemieckim
Hirschbergiem (taki istnieje na
terenie RFN). Ale tu go wybierało
niemal 99 procent społeczeństwa.
Misiaka wybrało mniej, ale i tak
godnie zastąpił panią Beatkę Sawicką, która z powodów wiadomych
kandydować w wyborach w 1987
roku nie mogła.

Kandydat na senatora Misiak,
a raczej żałosne resztki jego wizerunku, do dziś proroczo wiszą
na rogu ulicy Pijarskiej i Podwala,
jako pamiątka z ostatnich wyborów parlamentarnych. Taki
souvenir ku przestrodze. A jednocześnie usprawiedliwienie dla
parlamentarzysty, dlaczego przez
minione półtora roku ani razu
nie był w mieście, w którym na
niego głosowano. – Przecież jestem
wciąż z wami. Wystarczy spojrzeć
na plakat! – myśli sobie zapewne
chłopiec z plakatu, który się nieco
zaciera.
Już wiemy, że chłopiec wolał
przelecieć kawałek świata narzeczoną za podatnicze pieniądze. A
służbowy lot, i to z damskim udem
w sąsiedztwie, jest z pewnością
bardziej przyjemny od podróży
autem z Wrocławia do Jeleniej
Góry w godzinach szczytu, zwłaszcza na odcinku od Bolkowa. Lub

prawie czterogodzinny przejazdu
pociągiem osobowym na tej samej
trasie. Senackie pobory to także za
mało na „godne” życie salonowego
niedźwiedzia. Do urządzenia matecznika trzeba dorobić na boku.
Żałosny przykład pana senatora
to kolejne zapaskudzenie obrazu
polityka w naszym społeczeństwie.
Z drugiej strony „pozytywnych”
aspektów takiego splotu wydarzeń
nie brakuje: pan Tomek poruszył
niemal lawinę podobnych przypadków ludzi z pierwszych stron
gazet, dla których prywata i luksusy są ważniejsze niż dobro tych,
którzy na nich głosowali. Lawinę,
której czołem jest Waldi Pawlak,
zwany cyborgiem. Człowiek automat nic złego nie widzi w tym, że
sponsorem krewnych i znajomych
królika oraz samego królika jest
skarb państwa.
Lawina takich śmierdzących
informacji spada na wyborców,

którzy już ostrzą ołówki przed
głosowaniem na kandydatów
do Europarlamentu. Zaś sami
kandydaci mogą nabawić się
heksenschussa od intensy wnego przewietrzania własnych
smrodków. Wszak ich obraz,
zanim zawiśnie na kosztujących
majątek billboardach i plakatach,
musi być niepokalany niemal jak
obrazek współczesnych świętych
ateizmu.
Dopiero kiedy odpowiednia
ilość krzyżyków znajdzie się przy
danym nazwisku, o wizerunku
można zapomnieć i pozwolić, by
gnił na murach. Tak jak portreciki
Misiaka Tomasza przyklejone na
kruszącym się murze przechylonej
ku upadkowi kamienicy w Jeleniej
Górze. Położonej zresztą tuż przy
cuchnącym kanale Młynówka.
Ten śmierdzi nie tylko odchodami
pobliskich mieszkańców z nie
skanalizowanych kamienic, lecz

także niekompetencją kolejnych
ekip samorządowych, które
obiecują, że powstanie tam
jeleniogórska Wenecja.
Wyborcy, ci najbardziej prości – po spożyciu zacnej dawki
nalewki żołądkowej gorzkiej lub
wina zamkowego agrestowego
wzmacnianego – obietnice i
polityków dosłownie olewają,
oddając mocz bezpośrednio do
rzeczonej Młynówki. Ale ci jeleniogórzanie, którym naprawdę
zależy na tym, aby od polityków
pachniało nie tylko cacharelem,
lecz także dobrym uczynkiem
i spełnionym przyrzeczeniem,
załamują ręce i zatykają nos.
Choć przybędzie nam jeszcze
jeden sklep z kosmetykami,
miejsc – w których nic nie
cuchnie przekrętem, hucpą i
prywatą – jest niestety coraz
mniej.

Konrad Przezdzięk
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W tym sezonie miłośnicy
łyżwiarstwa nie pojeżdżą już
na miejskim lodowisku przy
Szkole Podstawowej numer 11.
Ślizgawka została zamknięta
16 marca z powodu niekorzystnej aury i braku zainteresowania. Przez miniony
tydzień sztuczne lodowisko
było rozmrażane. Zdemontowane trafi do garaży przy ulicy
Złotniczej. W sumie w minionym sezonie zarobiło około
42 tysiące złotych: w grudniu
około 13 tys. zł, w styczniu 20
tys. zł, w lutym 9 tys.zł, a do
16 marca 600 złotych. Dzienny
koszt utrzymania ślizgawki to
około 1500 złotych.

Głuchy telefon
przez katastrofę

W związku z katastrofą
budowlaną stacji meteo na
Śnieżce ponad 190 abonentów Dialogu z Mirska i okolic
w najbliższym czasie straci
sygnał telefoniczny. Przedstawiciele Dialogu zapewniają,
że robią wszystko by znaleźć i
uruchomić alternatywne drogi zasilania stacji i rozwiązać
problem, jednak jak na razie
prace blokuje zakaz zbliżania
się do budynku. – Natychmiast
po otrzymaniu tych informacji
podjęliśmy działania zmierzające do znalezienia i uruchomienia alternatywnej drogi
zasilania stacji radiodostępowej w Mirsku – mówi Anna
Kwolek z Działu Komunikacji
Marketingowej telefonii Dialog we Wrocławiu.

Dziewczynka ofiarą gwałtu?
37-letni mieszkaniec Cieplic Andrzej K. trafił do aresztu
po tym, gdy został oskarżony o gwałt na czternastolatce.
Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło 10 marca
w mieszkaniu mężczyzny w Cieplicach. Mieszkał sam z dziećmi
od roku, gdy opuściła go żona,
nad którą się znęcał.
Dziewczynka zaczęła odwiedzać mężczyznę. Do kontaktów

Pogoda dla żebraków
Na ulicach śródmieścia pojawiły się osoby narodowości
romskiej, które wyciągają ręce o datek. Nie wszyscy
mieszkańcy przechodzą obok żebraków obojętnie. Zebrane w ten sposób pieniądze nie idą jednak na potrzeby
samych żebrzących.
Żebractwo jest wykroczeniem
podlegającym karze jeśli osoba, która
żebrze, ma środki, aby utrzymać. Karalne jest także nachalne proszenie o
jałmużnę. W Jeleniej Górze jednak nie
zdarzyło się jeszcze, aby kogokolwiek
za żebranie ukarać. Wiedzą o tym
doskonale zainteresowani, którzy

Cygan symulant
i gapowicz
Mężczyzna narodowości romskiej bez
biletu próbował w miniony czwartek
(19 marca) dojechać autobusem miejskim z Sobieszowa do Jeleniej Góry.
Kiedy pasażer pokazał bilet skasowany
dzień wcześniej, kontroler zwrócił mu
uwagę, że jest on nieważny i zagroził
mandatem. Wówczas Rom wpadł w
szał: Zaczął wyzywać rewizora polskimi
wulgaryzmami i krzyczeć na cały
autobus. Kierowca kursu oraz kontroler
wezwali na miejsce straż miejską.
okupują centrum miasta.

Kilkunastu właścicieli samochodów zgłosiło straży
miejskiej poprzecinanie opon w swoich pojazdach, które
zostały pozostawione na parkingu przy ulicach Pijarskiej, Jeleniej i okolicznych. Sześciu poszkodowanych
szkodę zgłosiło policji. Czy sprawa to skutek konfliktu
między zwaśnionymi właścicielami warsztatów samochodowych?
Do incydentu doszło z piątku
na sobotę (13/14 marca). W
każdym ze zgłoszonych aut
nieznany sprawca poprzecinał
po cztery opony, kilka samochodów miało też powybijane
przednie szyby. Z informacją
o szkodzie do straży miejskiej
zgłosiło się kilkanaście osób.

Jak Paweł i Gaweł

Udało się dotrzeć do dwóch
z wa ś n i on yc h s t r on , k t ór e
w zajem n ie osk a rżają się o
zniszczenie mienia: właścicieli konkurencyjnych warsztatów samochodow ych, które
mieszczą się obok siebie z tyłu
budynku straż y miejskiej. I
wszystko wskazuje na to, że
spawa poprzecinanych opon ma
ścisły związek z tym konfliktem
sąsiedzkim.
Sprawa zaczęła się bardzo
niewinnie kilkanaście lat temu,
kiedy pani Elżbieta, matka pana
Pawła wynajmującego lokal na
warsztat od pana Jerzego, przy-

seksualnych miało między nimi
dochodzić od pewnego czasu.
Dziewczynka twierdzi, że feralnego dnia Andrzej K. rzucił się
na nią i zgwałcił.
Córkami sprawcy opiekował
się ich wujek, który mówi, że

jechała do właściciela obiektu
z prośbą o naprawienie jej malucha. Kobieta z wykształcenia
nauczycielka, początkowo zaprzyjaźniła się z mechanikiem.
Pomagała mu w ugotowaniu
obiadu, wypraniu i posprzątaniu mieszkania.
– Kiedy pewnego dnia Jerzy
po dwóch tygodniach ostrego
picia alkoholu zapadł w śpiączkę, o pomoc w zawiezieniu go
do szpitala poprosili mnie jego
koledzy – mówi pani Elżbieta.
Pojechałam z synem bez zastanowienia. Zawieźliśmy go
i okazało się, że ma cukrzycę
i zakaz picia jakiegokolwiek
alkoholu, a mimo przez tego
dwa tygodnie pił.

Ulga i udręka

Wtedy z wdzięczności za uratowanie mu życia pan Jerzy
zaproponowa ł synow i pa n i
Elżbiety użyczenie nieodpłatnie
jednego z pomieszczeń na warsztat. – Nie mogłam się jednak

Szukają sprawców
– Sprawa dotyczyła kilkunastu pojazdów – usłyszeliśmy od Jacka Winiarkiego,
zastępcy komendanta Straży Miejskiej. – Jednak po przyjęciu tego zgłoszenia
odesłaliśmy poszkodowanych na policję, która prowadzi takie sprawy. My natomiast
zajęliśmy się wzmożonymi patrolami tych miejsc. Jednak jak mówi rzecznik policji
nadkom. Edyta Bagrowska oficjalne zgłoszenie o szkodzie w tym dniu złożyło tylko
sześć osób. Szkody jak na razie wycenione zostały na 1600 złotych. Policja wszczęła
w tej sprawie postępowanie, które ma ustalić sprawcę incydentu.

Stróże prawa mogą tylko sprawdzić dokumenty żebrzących i postraszyć ich przeganiając z danego
miejsca. Ci jednak przechodzą gdzie
indziej i znów żebrzą. Wśród proszących o jałmużnę są matki z małymi
dziećmi i osoby niepełnosprawne,
które publicznie demonstrują swoje

nie wiedział, co robi Andrzej
K. Tłumaczył, że w chwili zdarzenia smażył placki i nie mógł
nic słyszeć. Nastolatka o tym,
co się wydarzyło powiedziała
znajomemu, którego spotkała na ulicy. Ten zawiózł ją na
komisariat. Tego samego dnia
sprawca został zatrzymany, a sąd
zdecydował o aresztowaniu go na
trzy miesiące.
Dziewczynki trafiły pod opiekę
jego siostry, sąd zdecyduje co

dalej. Niewykluczone, że prokuratura wystąpi o ograniczenie lub pozbawienie go praw
rodzicielskich. Tych praw jest
już pozbawiona matka, która
rok temu porzuciła rodzinę i
zamieszkała ze swoim kuzynem.
Zaszła z nim w ciążę, ale poroniła.
Teraz próbuje wrócić do dzieci.
Jednak ponieważ nie ma żadnego
źródła utrzymania ma na to małe
szanse.

litość nawet najbardziej zatwardziałe
serca.
– Kto to widział, żeby taki szmat
drogi jechać i na ulicach żebrać
– dziwi się starsza pani, która obserwowała w miniony wtorek (17
marca) żebrzącą Romkę z dzieckiem.
– Różne były czasy, ciężko było.
Człowiek sobie kawałek chleba zjadł,
ale na żebry nie szedł – dopowiada
stojący obok starszy pan.
Nikogo jednak nie interesuje, co
żebrak robi z zebranymi pieniędzmi.
Nie sposób tego sprawdzić. Mówi
się, że rumuńscy Cyganie, którzy
żebrzą na ulicach miasta, mieszkają
w jednym z domów noclegowych w

Sobieszowie i odprowadzają część
„zarobionych” pieniędzy osobie,
która organizuje im pobyt i przejazd
do Polski.
Zdaniem wielu najprostszym
sposobem na przepędzenie żebraków
jest nie dawanie jałmużny. – Sami
wtedy pójdą – uważa Marcin z I LO,
który uważa, że każdy może uczciwie
pracować. – Najgorsze jest to, że zagraniczni turyści myślą, że to polscy
żebracy i opowiadają później historie,
że u nas bida z nędzą, bo nawet na
ulicach żebrzą – podkreśla Sylwia
Wesołowska, studentka socjologii.

Kiedy zobaczył mundury, Rom nagle
zapomniał jednak języka polskiego,
przestał widzieć, słyszeć i zaczął odczuwać ból nóg. Strażnikom miejskim
przy udziale policji udało się ustalić
tożsamość mężczyzny i ukarać go
mandatem. Okazało się, że pasażerem
na gapę jest znany jeleniogórzanom
człowiek zajmujący się żebraniem na
ulicach i chodnikach miasta. W jego
plecaku znaleziono też rozkładaną kulę,
przy pomocy której Rom udaje osobę
niepełnosprawną.

(Mar)

(tejo)

(Angela)
kalectwo. W ten sposób biorą na
na to zgodzić. Zaproponowałam
by podał nam jakąś kwotę, którą
będziemy mu płacić. Zaproponował 150 zł, bo jak twierdził,
tyle pieniędzy bierze od innych
– opowiada kobieta.
Pan Paweł za namową Jerzego złożył wniosek o dofinansowanie na założenie własnej
działalności, otrzymał pieniądze i od gr udnia ubieg łego
roku ostro wziął się do pracy.
Niedługo trzeba było czekać, jak
plac przed warsztatem Wójcika
zaczęły się ustawiać kolejki, a
warsztat Szadejki opustoszał. To
nie spodobało się właścicielowi
lokalu i jego kolegom.
– Któregoś dnia pan Jerzy
powiedział mi, że pracuję dla
niego i będzie mi za to płacić
40 procent zysku, ale nie zgodziłem się na to, bo otrzymałem
pieniądze z urzędu pracy, kupiłem sobie sprzęt i pracowałem
samodzielnie. Wtedy zaczęły się
kłopoty – mówi pan Paweł.

– Pomieszczenie
nie jest przystosowane do lakierowania i odór zatruwa okolicznych mieszkańców. Poza tym
my pracujemy tylko do 16.00,
on natomiast pracuje całymi
dniami do późnej nocy, co nie
podoba się sąsiadom. Nie płacił
też czynszu przez kilka miesięcy. Chcemy, żeby się stąd
wyniósł – usłyszeliśmy.

Cuda natury

Dwa tygodnie temu w jednym
z aut w pojeździe klienta pana
Pawła została uszkodzona szyba. Pan Jerzy, choć podejrzenie
padło na niego, stwierdził, że

Prezydent pod
Chojnikiem

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Gór y, spotka
się w nadchodzącą środę
(25 marca) z mieszkańcami
Sobieszowa. Debatę zaplanowano na godz. 17 w Miejskim
Domu Kultury Muflon przy
ulicy Cieplickiej 172. Spotkanie uatrakcyjni występem
kabaret Bella Mafia złożony
ze słuchaczy Karkonoskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Później już będzie mniej
do śmiechu, bo sobieszowianie zamierzają dok ładnie
przemaglować prezydenta
z tego, co zrobił, robi i zrobi
dla dzielnicy pod Chojnikiem.
Na debatę zaprasza sobieszowski Zespół Aktywności
Społecznej.

Muzycznie w Muflonie

W sobotę, 28 kwietnia, o
godzinie 18 w sali widowiskowej MDK „Muflon”, w ramach cyklicznych wieczorów
muzycznych tzw. spotkania
Caffe Zaułek, zaśpiewa zespół
„Modliszka”. Powstał w 2007
roku. Tworzą go: Agnieszka
Szpargała, która śpiewa i
gra na saksofonie altowym,
Wojtek Wiktorski – bas, Tomek Gadzina – klawisze i
akordeon, Piotrek Licheński – perkusja. Gra artroc z
elementami folku. Zespół
wykonuje tylko własne kompozycje. Art yści dbają nie
tylko o dobry nastrój i klimat
swoich utworów, ale o teksty,
które wielu z ich słuchaczy
określa jako niebanalne.

Ostra zemsta po sąsiedzku
uszkodzenie powstało w skutek
uderzenia w pojazd sopli lodu.
W ostatnim czasie właściciel
w yłącza też prąd w lokalu i
zamyka na kłódkę bramę wjazdową. Niemal codziennie są
tu interwencje policji. – Nie
zbiłem żadnej szyby i nie poprzecinałem też opon – mówi.
– Dwa moje pojazdy też miały
poprzecinane opony. Ja teraz
boję się przed własnym warsztatem trzymać auta klientów. A
zależy mi jedynie na tym, żeby
ten człowiek opuścił mój lokal.
Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia,

ale najemca jej nie dotrzymuje,
dlatego chce żeby zabrał swoje
rzeczy jak najszybciej.
Paweł Wójcik podkreśla, że
w takich warunkach nie da
się pracować i planuje przeprowadzkę, ale jak podkreśla
urządzeń nie da się przenieść
w kilka dni. Czy do tego czasu
w okolicach słynnych warsztatów usł ysz ymy o kolejnych
zniszczeniach samochodów?
Czas pokaże.

Angelika Grzywacz

Fot. Angela

Lodowisko „odpłynęło”

Fot. Konrad Przezdzięk
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Niech idzie precz

Właściciel lokalu mimo że
brał pieniądze do kieszeni i nie
wystawiał na to pokwitowania,
oskarżył Pawła o niepłacenie
czynszu. Jednak pani Elżbieta
płacąc komorne za marzec odręcznie napisała oświadczenie,
że syn płaci na bieżąco i nie
zalega z czynszem. Pan Jerzy
po przeczytaniu dokumentu
podpisał go, ale dziś się tego
wypiera. Od stycznia żądał też
natychmiastowego opuszczenia
lokalu przez pana Pawła.
– Po pierwsze miał on ustalony zakres działania, którego nie
przestrzega i wykonuje wszystko, lakiernictwo, blacharstwo,
elektrykę itp. – mówi pan Jerzy.

W atmosferze konfliktu nie da się pracować – mówi pan Paweł
(duże zdjęcie). – Od kilku miesięcy nie płaci czynszu – ripostuje
pan Jerzy (właściciel warsztatu – małe zdjęcie).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 marca 2009 r.

Media lokalne (prasa) – to
pierwsza odsłona debat w ramach Obserwatorium Karkonoskiego poświęconych regionalnym wydawnictwom i
rozgłośniom radiowym oraz
telewizyjnym. Do udziału w
debacie zaproszono Wojciecha
Jankowskiego, wieloletniego
dziennikarza, obecnie pracownika naukowego Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej, Sławomira Sadowskiego, zastępcę redaktora
naczelnego „Nowin Jeleniogórskich” oraz Konrada Przezdzięka, naczelnego „Jelonki”.

Biblia codzienności

Jelonka godzinnikiem

Wspomniał też o „Nowinach”
i „ Jelonce”, t ygodn i ka ch w
papierze, dziennikach w Internecie. – W przypadku „Jelonki”
jest to nawet „godzinnik” – zażartował mówca podkreślając,
że sa m to słowo w y myś l i ł.

Fot. rylit

– Gazeta czyta świat. Bez
gazety świat byłby zamazany,
nieczytelny i zbyt odległy. Gazeta jest mapą świata. Dzięki
niej wiem, jak się poruszać
– zaczął swoje wstępne refleksje
o prasie Andrzej Więckowski,
pomysłodawca Obserwatorium,
były dziennikarz Radia Wolna Europa , obecn ie eseista
miesięcznika „Odra”, znany
erudyta. Więckowski opisując
siebie jako czytelnika poszczególnych tytułów, wczuł się w
jego sytuację duchową i status
społeczny. Scharakteryzował

też – lakonicznie – ale jakże
celnie – rynek mediów ogólnopolskich.
– Osią odniesienia (dla gazet)
są codzienne wydarzenia. Tym
się różni gazeta od Biblii, Gazety
Wieczności. Wokół osi codziennych wydarzeń synchronizuje
się w gazecie oscylujące poglądy
czytelników – dodał mówca.
Wspomniał też o tzw. ucieraniu
poglądów, a co za tym idzie
– fałszowaniu historii: Niemców
po II wojnie światowej ukrywano za plecami trudniejszych
do identyfikacji narodowych
socjalistów, a w konsekwencji
– doprowadziło do uczynienia
z Niemców ofiar nazizmu. – Gazety lokalne pomagają ucierać
poglądy na sprawy, które widzę
z okna – powiedział Andrzej
Więckowski. Dotyczą spraw lokalnych i przestrzeni, na której
rodzi się nasza obywatelskość.

Lokalne media w ogniu pytań

Janina Hobgarska, Andrzej Więckowski, Konrad Przezdzięk,
Sławomir Sadowski i Wojciech Jankowski podczas debaty
– Warto się zastanowić, czy
gazety lokalne są ideologiczne. Warto przyjrzeć się, czy są
politycznie niezależne w sensie
niezależności od politycznych
układów partyjnych – zaznacz ył. Podk reś l i ł, że ba rdzo
trudno jest zachować prasie
niezależność i spytał, w czym
– jeśli jest – ta niezależność
czytelnikowi pomocna. Zadał
też pytanie o stronę językową
loka l nych ga zet . – Cz y ich
język mógłby być metropolitalnym wzorem? – zakończył
Andrzej Więckowski.

Gazeta (nie)wolna

Urszula Likszted ceni dobrą polszczyznę w mediach i na co dzień.

Zabrakło młodych
Spotkanie było bardzo owocne: pozwoliło czytelnikom na poznanie z bliska
dziennikarzy, którzy na co dzień redagują ich gazety. A dziennikarze mieli okazję
zapoznać się z kilkoma tematami, które z pewnością będziemy rozwijali na naszych
łamach. Podziękowano też za uwagi, choć nie ze wszystkimi można było się zgodzić.
– Szkoda tylko, że zabrakło młodzieży, choćby studentów Kolegium Karkonoskiego,
dla których taka debata byłaby bardzo pożyteczna –powiedział jeden z uczestników
Obserwatorium.

Recykling sztuki
w BWA

Nowy cykl spotkań poświęconych sztuce inauguruje
Biuro Wystaw Artystycznych.
Pierwsza debata pod hasłem
„Recykling sztuki” zapowiadana jest na najbliższą środę,
25 marca, na godz. 18. udział
wezmą: reżyserka Natalia
Korczakowska, poeta i krytyk
Karol Maliszewski, artysta
plastyk Mariusz Urban oraz
kompozytor Sławomir Wojciechowski. Wstęp i prowadzenie:
Paweł Mikołaj Krzaczkowski.
Spotkanie będzie poświęcone
aktowi procesu twórczego.
Uczestnicy opowiedzą, jak
się historycznie zmieniała
relacja pomiędzy techniką i
wytworem, techniką i tworzeniem, tworzeniem i wytworem, i wreszcie – jak sztuka
współczesna odpowiada na te
pytania.

(tejo)

Wojciech Jankowski mówił o
odradzającym się w Polsce rynku niezależnych gazet lokalnych. – W 1939 roku został on
zniszczony i powstał na nowo
po roku 1990 – powiedział.
Zaznaczył też, że polskie czytelnictwo jest specyficzne, bo
ludzie kupują tytuły, w których
znajdują potwierdzenie swoich
poglądów. Nie są ciekawi, aby
poznać zdanie strony przeciwnej. – Gazetom lokalnym ciężko
jest utrzymać niezależność z
powodu dysonansu interesu
dziennikarzy i samorządowców, którzy są często również
reklamodawcami – dodał. Podkreślił też, że nie ma wolnych
gazet, jest tylko zjawisko zwa-

Pionierski tytuł na rynku wydawnictw lokalnych obchodzi okrągły jubileusz. Ukazało
się 40. wydanie Rocznika Jeleniogórskiego.
To bardzo specyficzne wydawnictwo, które nie tylko podsumowuje miniony rok, lecz
także dość szczegółowo analizuje
rozmaite wydarzenia i tematy
związane z miastem i regionem.
To prawdziwa kopalnia wiedzy
dla regionalistów i często niedoceniane źródło historyczne.
Pierwsze wydania „Roczników”
zarejestrowały bowiem przeszłość
i dziś mogą służyć jako cenny
dokument nie tylko w badaniach
naukowych.
W XL Roczniku Jeleniogórskim
aż dwa artykuły poświęcono
Gerhartowi Hauptmannowi,
nobliście, który mieszkał w willi
Wiesenstein w Jagniątkowie.
Julita Izabela Zaprucka pisze o
muzeum, które działa w rezydencji pisarza. Na co dzień jest
dyrektorką placówki. Mateusz
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ne wolną prasą. – Na tej
samej zasadzie, na której
istnieje mieszany las, a nie
ma mieszanego drzewa
– powiedział Jankowski.
Sławomir Sadowsk i
przedstawił krótką historię „Nowin Jeleniogórskich” i
scharakteryzował pismo.
Kon ra d Przezd z ięk
w swoim felietonie
wyraził to, co uważa
za najbardziej istotne dla dziennikarza
lokalnego, czyli symboliczne sprzątanie własnego podwórka. Opisał
też zależności w świecie
mediów regionalnych,
któr y m i za rzą d za się
spoza Jeleniej Góry. – Cieszę się, że Jelenia Góra ma
med ia n ieza leż ne, robione
tutaj i przez ludzi stąd, którzy
żyją problemami miasta i jego
mieszkańców – dodał.

Wypijmy za błędy

W żywej dyskusji słuchacze
Obserwatorium a to chwalili,
a to ganili. Dostało się za błędy, których – jak zaznaczyła
Alina Gierak z Polski Gazety
Wrocławskiej, w której też są
wieści z Jeleniej Góry, ale z
dolnośląską otoczką – bardzo
trudno unik nąć. Wy t ykano
zbyt mało wieści o turystyce i

brak obcojęzycznego informatora dla gości spoza
granic Polski. Romuald
Witczak spytał o misję
jeleniogórskiej prasy.
Sławomir Sadowski
odpowiedział, że jest
to przede wszystkim
rzetelna informacja.
– Ale uzupełniona o
elementy kształtujące
patriotyzm lokalny i

miłość do małej
ojczyzny – dodał
Konrad Przezdzięk. Ryszard
D z i ę c i o ł ow ski, przedsiębiorca, który
wydawał lokalne tytuły,
opow iada ł
o dylematach i kłopotach,

Hartwig rozważa o dziedzictwie
noblisty pytając, czyj jest Gerhart
Hauptmann.
Nie bez echa pozostał w roczniku teatr jeleniogórski. W artykule
pióra Urszuli Liksztet przeczytamy
o wzlotach i upadkach Teatru
im. Cypriana Norwida. Autorka
skupia się głównie na historii placówki, a jej współczesne perypetie
jedynie zarysowuje nie chcąc ich
oceniać pod wpływem emocji.
Stanisław Firszt opisuje badania archeologiczne w obrębie
dawnych murów obronnych
Jeleniej Góry, przeprowadzone w
latach 1971 – 2003. A Magdalena
Wańkowicz zastanawia się, jak
wykorzystać przeszłość Ziemi
Jeleniogórskiej w przyszłości.
Ciekawostek można dowiedzieć się z artykułu pióra Przemysława Wiatera, który – jak

(rylit/ Ania)

Ryszard Dzięciołowski opowiadał
o swoich doświadczeniach
w tworzeniu gazet.

Rocznik jeleniogórski: 40 lat minęło
zwykle bardzo zachęcająco – pisze
początkach narciarstwa w Karkonoszach i Górach Izerskich. Piotr
Sroka podejmuje pioniersko temat
masowych imprez turystycznych
Sudetach Zachodnich w systemie
stalinowskiej propagandy.
To oczywiście nie wszystkie
teksty. Po dokładniejszy spis od-

na jakie napotkał na edytorskiej
drodze.

Fot. rylit

Ciekawy przebieg miało czwartkowe (19 marca) Obserwatorium Karkonoskie z udziałem redaktorów dwóch
tygodników lokalnych, prasoznawcy i prowadzącego
dyskusję dziennikarza, erudyty i eseisty. Pytaniom i
problemom zgłaszanym przez publiczność nie było
końca.

Fot. rylit

WYDARZENIA

syłamy do samego wydawnictwa,
które – jak zwykle tradycyjnie
– kronikarsko kończy Czesław
Margas przedstawiając Kronikę
Jeleniogórską. XL Rocznik Jeleniogórski ukazał się w niszowym
nakładzie 500 egzemplarzy.

(tejo)

Magiczne miejsca w
Książnicy Karkonoskiej

Szkic filmowy „Magiczna
góra, Jelenia Góra” autorstwa
Konrada Przezdzięka będzie
można obejrzeć w środę, 25
marca o godz. 17 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej. Niemy dokument
przedstawiając y w ybrane
przez autora magiczne zakątki
naszego miasta, a także będący swoistym świadectwem
codzienności Jeleniej Góry,
powstał na zlecenie Biura
Wystaw Artystycznych, jako
jeden z elementów wystawy
„Wokół Jeleniej Góry”, która
była najważniejszym wydarzeniem ekspozycyjnym jubileuszowego roku legendarnego
900-lecia założenia naszego
miasta. Autor poprzedzi projekcję krótkim wstępem.

(RED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dziwne sprawki z cennym gruntem
Pytanie wiązało się z wnioskiem
inwestora o sprzedaż tej działki na
polepszenie warunków prowadzenia inwestycji, a po jej ukończeniu,
będzie stanowiła część parkingu.
Problem w tym, że na polepszenie,
czyli bez przetargu i za dość niską
cenę sprzedać można tylko takie
obszary, które nie mogą być samo-

dzielną działką budowlaną.
W przypadku, gdy jest samodzielnym gruntem, działka musi
być wystawiona na sprzedaż w
przetargu nieograniczonym. To
oznacza, że miasto może na niej
zarobić kilka razy więcej niż w
przypadku sprzedaży bezprzetargowej.

Robi się ciekawiej
Czy to oznacza, że jeżeli działka będzie
sprzedawana firmie Parkridge Retail Poland, uzna się ją za teren niesamodzielny, poprawiający zagospodarowanie
terenu? Natomiast każdy inny chętny
musi już zapłacić cenę rynkową stając
do przetargu nieograniczonego?
– Dostaliśmy pismo i widzę, że nawet
pani naczelnik nie może się zdecydować
czym jest ten teren – mówi Miłosz
Sajnog. – Myślę, że pan prezydent zdaje

sobie, co będzie oznaczała sprzedaż
działki inwestorowi Focus Parku. Zarzut
niegospodarności byłby tutaj oczywisty.
W piśmie tym pani Kwasiuk powołuje się
też na zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego. Jestem zdumiony, że
architekt miejski, nie wie, że takiego
planu nie ma. Został odrzucony przez
nadzór prawny wojewody, między innymi z powodu niezgodności inwestycji Focus Park ze studium kierunków rozwoju
miasta. Robi się coraz ciekawiej.

Lepkie ręce Kamila P.

Aż osiem samochodów
stojących na jednej ulicy w
centrum miasta okradł w
minionym tygodniu dobrze
znany policji małoletni przestępca. Kamil P., bo o nim
mowa, to notoryczny złodziej. Zatrzymywany przez
policję już kilka razy, zawsze
wraca na drogę przestępstwa. Ostatnio wpadł kilka
tygodni temu. Skierowano
go do ośrodka szkolno-wychowawczego, skąd uciekł.
Teraz znów ma kłopoty z
prawem. – Chłopak tej samej
nocy włamał się do ośmiu samochodów zaparkowanych
na jednej z ulic w centrum
Jeleniej Góry. Jego łupem
padły różnego rodzaju akcesoria samochodowe o łącznej
wartości nie mniejszej niż
5000 zł – informuje nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze. Najchętniej
sprawca kradł samochodowe
radioodtwarzacze. Jeden z
nich policjanci odnaleźli,
w trakcie przeszukania w
jego mieszkaniu. W chwili zatrzymania, chłopiec
miał przy sobie dwie reklamówki, w których były
skradzione z samochodów
różne przedmioty. Teraz za
popełnione przestępstwa odpowie również przed sądem
rodzinnym.

wątpliwości radnych. Druga, była
– według radnego Miłosza Sajnoga,
autora pytania – terenem ewidentnie samodzielnym, z dojazdem i
w sąsiedztwie nowej inwestycji, co
podnosi jej wartość.
Pytanie w interpelacji brzmiało:
czy działka 40/2 może być samodzielna? Odpowiedź, jaką podpisała
naczelnik wydziału urbanistyki
architektury i budownictwa, Magdalena Kwasiuk jest prawdziwie
kuriozalna. W pierwszej części jest
napisane tak: – „Działka jest objęta
decyzją o warunkach zabudowy
dla Centrum Handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m kwadratowych. Z uwagi na jej
wielkość oraz warunki określone
w tej decyzji nie może ona stanowić
samodzielnej działki budowlanej
pod tego typu obiekt”.
I wszystko byłoby jasne, prezydent może sprzedać działkę na
zagospodarowanie. Ale w tym

Fot. Konrad Przezdzięk

Parkridge Retail Poland wystąpił
Podczas jednej z ostatnich sesji rady miejskiej radni chcieli się dowiedzieć, czy działka 40/2, sąsiadująca z terenem o sprzedaż dwóch działek. Jedna,
kupionym przez firmę Parkridge Retail Poland przy ulicy wąski pasek drogi wzdłuż KilińskieKilińskiego, może być samodzielną działką budowlaną. go, jest niesamodzielna i nie budziła

Za tym płotem powstanie nowoczesne centrum handlowe.
samym piśmie, pani naczelnik pisze
dalej tak: – „Wielkość działki nr 40/2
pozwala na lokalizację budynku
o parametrach odpowiadających
budynkom zlokalizowanym w są-

siedztwie. W związku z tym istnieje
hipotetyczna możliwość wydania
decyzji na inną inwestycję o innej
funkcji o charakterze śródmiejskim
(zabudowa mieszkaniowa lub

Ekstremalnie na własne oczy Pod Szrenicą pomagają
– Szkoda, że mnie tam nie
było! – tak mogłoby brzmieć
motto otwartej w miniony piątek
(20 marca) wystawy fotografii
dwóch jeleniogórzan: Tomasza
Raczyńskiego i Konrada Żurawskiego. Zdjęcia pochodzą z miejsc
gdzie bywa mało widzów, czyli
zimowych zawodów w biegach,
biathlonie czy wyścigach psich
zaprzęgów. – Z Jelonki dowiedziałem się, że Dom Kultur y
Muflon organizuje konkurs na
fotografię miesiąca – wyjaśnia
Konrad Żurawski. – zgłosiłem
się z kolegą do organizatora,
Krzysztofa Zwolińskiego i tak
zaczęła się nasza współpraca.
Zdobyliśmy kilka wyróżnień i
w końcu zaproponowano nam
zorganizowanie wystawy, tutaj

w klubie Orlik na osiedlu Orle.
Tematyka w ystaw y wiąże się
z odbywającymi się wokół imprezami, jak Husquvarna Tour,
Mistrzostwa Polski w Biathlonie
i innymi. Pokazujemy, jak wiele
dzieje się wokół, tylko trzeba tam
być – dodaje.
Zdjęcia Tomasza i Konrada
rzeczywiście mocno przyciągają
uwagę. Specyficznym klimatem,
autorskim spojrzeniem na sport,
przyrodę, ludzi. Od czasu do czasu obydwaj panowie prezentują
swoje prace na naszym portalu. Fotografie ilustrują między
innymi Bieg Piastów i Zjazd na
Saniach Rogatych.

(Mar)

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).

Osoby dotknięte narkomanią, alkoholizmem, bulimią,
erotoma n ią i w ieloma i n nymi uzależnieniami mogą
skorzystać z pomocy specjalistów dzięki akcji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie przy
współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice”.
Z terapii bezpłatnie mogą
skorzystać mieszkańcy miasta. Spotkania terapeutyczne
odby wać się będą do końca
rok u w cz wa r tk i w godzinach od 17.00 do 21.00 oraz
w piątki od 10.00 do 14.00.

Leczenie
gwarantowane
W naszym ośrodku leczą się ludzie
z całej Polski oraz zagranicy, są to
często osoby z pierwszych stron gazet.
Pomagamy wyleczyć się z każdego rodzaju uzależnienia. Skutecznie leczymy
z alkoholizmu i narkomanii, hazardu
i anoreksji czy bulimii. Młode dziewczyny nie radzące sobie z anoreksją,
chorobą wyjątkowo podstępną, u nas
dochodzą do siebie. Osoba, która się
nimi opiekuje,jest również fizjoterapeutką i pomaga im zadbać o własne
ciało – mówi Piotr Barczak, dyrektor
i właściciel ośrodka oraz psycholog i
nauczyciel akademicki.

(tejo)

KUPON

uzależnionym
Pier wsze spotkanie odbyło
się w miniony czwartek (19
marca).
Inicjaty wa ma pomóc lud z iom b or y k a ją c y m się z
wszelkiego rodzaju uzależn i e n i a m i i pr z e mo c ą d o mową. Jest ona skierowana
w yłącznie do mieszkańców
Sz k l a r sk ie j Por ę by, a l e z
oferty ośrodka Terapii Uzależnień i Współ uzależnień
„Radzi mow ice” korz ystają
ludzie z całego kraju.

Ania

usługowa). W świetle powyższego
w obecnym stanie prawnym działkę
nr 40/2 należy traktować jako samodzielną działkę budowlaną”.

(Mar)
Nie będzie adrenaliny

Z powodu problemów
techniczno-organizacyjnych
organizatorzy 1 tegorocznej
edycji Rajdu Euroforum Adventure Club Trophy, zmuszeni byli odwołać imprezę, która
miała się odbyć w dniach 3-4
kwietnia 2009 roku w Jeleniej
Górze. Jednocześnie organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy poza
drogami i łatwymi trasami
z naszego regionu do udziału w ekstremalnym rajdzie
przeprawowym – POLAND
TROPHY. Odbędzie się on 2425 kwietnia 2009 w Walimiu
niedaleko Wałbrzycha.

Wyjaśnienie

Do naszej redakcji dotarło
pismo Klubu Radnych PiS
w radzie miejskiej Jeleniej
Góry następującej treści: W
nawiązaniu do publikacji,
która ukazała się w nr 11
tygodnika Jelonka z dnia
16.03 2009 roku klub radnych
Prawa i Sprawiedliwości w
radzie miejskiej Jeleniej Góry
stanowczo i jednoznacznie
oświadcza, że nie prowadził
żadnych rozmów z klubami
radnych działającymi w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry,
dotyczących odwołania przewodniczącego rady miejskiej
Jeleniej Góry. Podpisał się pod
tym tekstem przewodniczący
klubu radnych PiS w Jeleniej
Górze, Ireneusz Łojek

(tejo)

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 – 78 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 64 głosy
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 40 głosów.
4. ks. Tadeusz Dańko – Kościól św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 32 głosy
5. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 29 głosów
6.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 27 głosów
7.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 27 głosów

• 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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Podwójne serce pani Tatiany
W miniony piątek w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie z Tatianą Cariuk spotkali się
byli mieszkańcy Nowogródka, którzy do dziś są mocno
związani z tamtymi stronami opisywanymi przez Adama
Mickiewicza. Bohaterce wydarzenia, którą mocno zahartowało życie, niewiele trzeba do szczęścia.
– Nie ma nic piękniejszego jak żyć
w otoczeniu z przyrodą, budzić się o
zmierzchu i słuchać śpiewu ptaków.
Urodziłam się w dworku, który spełniał tego typu oczekiwania. Uważam,
że jest to najlepsze miejsce na dom, w
którym żyją weseli ludzie, otoczeni
przyjaciółmi. Dzieci beztrosko, na
boso biegają po polu nie myśląc nawet
o przeszkodach. Coś z lat młodości

Fot. rylit

Spotkanie odbyło się przy okazji
wystawy zdjęć pani Tatiany, przenoszących w Karkonosze niezwykłe,
tajemnicze i tak inne od naszych, krajobrazy, architekturę, w końcu ludzi
zachodniej Białorusi. Tatiana Cariuk
podkreślała, że podróżowała przez
Białoruś i Litwę śladami Mickiewicza,
cytowała również fragmenty „Pana
Tadeusza”.

zostało mi do dzisiaj, nie potrzebuję
pięknych ciuchów i obuwia, wystarczy
mi wolność i przestrzeń – mówiła
pani Tatiana. Sielankowość życia na
Białorusi wynika z tego, jak mówiła
Tatiana Cariuk, że jest to kobiecy kraj,
niegdyś pełen podmokłych terenów i
urodzajnych ziem.
Tatiana Cariuk od trzech lat mieszka w Polsce. Wyjechała z Białorusi po
wyborach w 2006 roku, na pierwszą
w Polsce wystawę fotograficzną i już
została. Jest fotografującą podróżniczką i jednocześnie założycielką i
prezeską Towarzystwa Filomatów
„Promień” w Nowogródku. Ze swadą
opowiadała o swoich rodzinnych
stronach, widać było, że jest tam nadal
całym sercem i tęskni.
– Dla mnie dom jest tutaj i tam.
Nie wiem, gdzie zamieszkam w przyszłości, ale na Białoruś na pewno będę
jeździć – mówiła.
Dla Polaków, którzy przybyli tutaj
po II wojnie światowej jest to także
sentymentalna podróż w przeszłość.
Wielu z nich do dzisiaj nie może pogodzić się z tym, że pod przymusem
kazano im opuścić ziemie ojców i
dziadów.
Podczas spotkania poruszono także
problemy, z jakimi od lat boryka się
Białoruś. Dotyczą one wielu sfer,

wśród których polityka nie jest najważniejsza. Najgorszy jest zanik języka
ojczystego, strach i brak wolności.
– Ludzie nie mogą podróżować,
więc emigrują w siebie – mówiła. Białorusini mówią w języku tutejszym, bo
nawet nazwanie go jednoznaczne rodzi trudności. Mówiono nim kiedyś na
całej historycznej Litwie, teraz Litwini
posługują się językiem żmudzińskim,
a Białorusini – białoruskim, który w
zamierzchłej przeszłości nazywał się
litewskim i był urzędowym językiem
całej Litwy. Białoruś to kraj kontrastów, w którym cerkiew stoi obok
kościoła, a prawosławne dzieci mają
katolickich chrzestnych. A o wielu
aspektach życia i kultury białoruskiej
mieszkańcy naszego regionu nie mają
pojęcia, chociaż tak wielu ma korzenie
na Litwie/Białorusi.
Fragment wypowiedzi pani Tatiany
z naszego forum - Nie jestem wielkim
działaczem politycznym, chociaż, po
prostu nie byłam tak ważną figurą
żebyś mnie ścigali na ostro. Nie dawali
możliwości pracować normalne,
sprawdzali pocztę, wzywali na przesłuchania – stwarzali taką atmosferę
obserwacji i ograniczenia wolności,
która działa na człowieka przygnębiająco. Niby nic groźnego ale zaczynasz
kontrolować co mówisz, co piszesz,

Będzie śledztwo i odbudowa stacji
Meteorologów nie przerażają koszty: zamierzają odbudować zniszczone schronisko na Śnieżce. Tymczasem katastrofą budowlaną zajęła się jeleniogórska prokuratura.
Do nieszczęścia najprawdopodobniej doszło z powodu
korozji elementów stalowych.
– Słynne obserwatorium na
Śnieżce jest już bliskie kompletnego zawalenia. Budynek jest
całkowicie opuszczony. Fatalne
warunki atmosferyczne uniemożliwiają dotarcie ekipom,
które mogł yby zabezpieczyć
budowlę – napisał w jednym z
ubiegłotygodniowych wydań
„Dziennik”, po tym jak w nocy
z niedzieli na poniedziałek
(15/16 marca) runął jeden z
elementów stacji.

Na najw y ż sz y szcz y t Su detów będzie musia ł t a k że
dotrzeć prokurator: śledczy
wszczęli śledztwo, które ma
ustalić, czy do katastrofy nie
doszło z powodu zaniedbania
człowieka. Jest bowiem możliwe – jak zaznacza gazeta
– że do fatalnego wydarzenia
doszło wskutek złej konserwacji newralgicznych punktów
konstrukcji dysku. Eksperci
ustalili bowiem, że powodem

Fot. Ania Pisulska

się od 12 do 16 marca. Powiat
jeleniogórski reprezentowali
pracownicy starostwa ze starostą

Oprawę muzyczną zapewnił zespół z Mysłakowic
ze 178 krajów. To największa
tego typu impreza na całym
świecie. W tym roku odbywała

Jackiem Włodygą. Przedstawiano
walory historyczne, geograficzne
i przyrodnicze Karkonoszy. Nie

Śnieżce huragany, zwłaszcza
o tej porze rok u. Zda n iem
Wawrzyniaka, na podstawie
analizy zdjęć, schronisko zawaliło się, bo przerdzewiały
łączniki spinające betonowy
f und a ment gór nego dy sk u
ze stalow ymi kratownicami
podłogi.
(tejo)

Ciąg fatalnych dla obiektu zdarzeń zaczął się w czwartek, 12 marca, kiedy
zaczęły pękać ściany, a pracownicy usłyszeli huk. Wtedy dziewięciu członków
załogi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ewakuowano. W poniedziałek
runął górny dysk. Prognozy dla schroniska nie są pomyślne. Jeśli nawet budynek
nie zawali się, najpewniej trzeba będzie go rozebrać. Meteorolodzy są jednak
przekonani, że stację trzeba odbudować. Wstępnie koszty oszacowano na cztery
miliony złotych. IMGW zamierza wziąć na ten cel kredyt.

Walory turystyczne i atrakcje powiatu jeleniogórskiego
prezentowano w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Berlinie oraz w Jabloncu. Stoiska miały służyć nie tylko przyciągnięciu turystów w Karkonosze, ale i zacieśnieniu
współpracy na terenie Euroregionu Nysa. Turyści mają
choć trochę pomóc w zapobieganiu skutków recesji.
Na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie
spotyka się 10 tysięcy wystawców

zawalenia się symbolicznego
dla Karkonosz y schroniska
było naruszenie stalowej konstrukcji wspierającej obserwatorium.
Takiej wersji nie wyklucza
Waldemar Wawrzyniak jeden
z budowniczych schroniska.
Podkreśla, że budowli nadano
aerodynamiczny kształt, aby
była odporna na szalejące na

zabrakło także ulotek reklamujących okoliczne hotele.
Sandra ściągnie Niemców
Zaskoczeniem dla Polaków
były te przedstawiające Sandrę Spa, ponieważ jej budowa
nie dobiegła jeszcze końca, a
na folderach informacyjnych
wyglądała tak, jakby już przyjmowała turystów. Z pewnością
ściągnie gości z Niemiec, którzy
od wielu lat licznie przyjeżdżają
do Polski, a w Karkonosze wręcz
tłumnie, jednak szukają miejsc
wygodnych i oferujących wiele
atrakcji.
– Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie należą do największych na świecie, jeździmy
na nie co roku, bo jest to jedna
z najlepszych promocji naszego
regionu. Staramy się zachęcić
zwiedzających nasze stoisko
turystów do przyjazdu właśnie
w Karkonosze – mówi Jacek Włodyga. Od paru lat zauważamy,
że polską ofertą turystyczną są
zainteresowani nie tylko seniorzy z Niemiec, ale i młodzież,
która coraz częściej wybiera nasz
kraj na swoje wakacje. Dlatego
polskie firmy po raz pierwszy

prezentowały się
w hali targowej z
ofertą skierowaną do młodych
ludzi, którzy mają inne oczekiwania wobec atrakcji i walorów
turystycznych.
Targi turystyczne w Jabloncu
nad Nisou rozpoczęły się 19

Tatiana Cariuk odbiera gratulacje od
Jolanty Wilkońskiej
czy nie masz „ogonu”. Kierowałam
Centrum społecznym w Nowogródku
i Towarzystwu Filomatów, brałam
udział w kampanii wyborczej kandydata od opozycji, byłam na placu
Październikowym w marcu 2006 – to
prawda. Ale dla mnie to była sprawa

Ania

Żyją w strachu
Podczas spotkania poruszono także problemy, z jakimi od lat boryka się Białoruś.
Dotyczą one głównie sfery politycznej, ale najgorszy jest zanik języka ojczystego,
strach i brak wolności. – Ludzie nie mogą podróżować, więc emigrują w siebie – mówiła. Białorusini mówią w języku prostym, czyli miejscowym, który charakteryzuje
mieszanka polskiego z rosyjskim. Jest to zresztą typowe dla Białorusi, kraju kontrastów, w którym cerkiew stoi obok kościoła, a prawosławne dzieci mają katolickich
chrzestnych. To właśnie o tej ziemi, o Nowogródku, marzą Polacy z Dolnego Śląska,
marzą o Polsce, której serce dla nich pozostanie właśnie

Szef rady dostał burę od wojewody
Rafał Jurkowlaniec uznał,
że wysłany do niego wniosek dotyczący zaniedbania
obowiązków przez Zbigniewa
Jakiela, przewodniczącego
rady powiatu jeleniogórskiego był zasadny, ponieważ nie
zgodził się on na zwołanie
sesji nadzwyczajnej, o którą
prosili radni. Sesja miała dotyczyć prywatyzacji szpitala
w Bukowcu. Radni Prawa
i Sprawiedliwości chcieli
zapoznać się z jej szczegółami. Złożyli więc w tej sprawie wniosek do przewodniczącego rady, zawierający
porządek obrad. Zbigniew
Jakiel uznał jednak, że radni
nie dopełnili wszelkich formalności, bo do pisma nie

dołączyli projektów uchwał.
Decyzja ta oburzyła klub PiS,
który zwrócił się w tej sprawie
do wojewody dolnośląskiego.
Rafał Jurkowlaniec powołał
się na przepisy, według których szef rady nie mógł odmówić zwołania posiedzenia
w trybie nadzwyczajnym. W
tej sprawie wojewoda dolnośląski wysłał do Zbigniewa
Jakiela pismo. Zwrócił mu
uwagę na to, żeby właściwiej
sprawował swoją funkcję
oraz bardziej chronił prawa
pozostałych radnych.

Ania

Turystyka lekiem na kryzys
Ogromną popularnością wśród
osób zwiedzających wystawy
cieszyły się polskie potrawy,
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach.
Zabrakło ich błyskawicznie, bo
chwilę po wyłożeniu wszystkie

Powiat jeleniogórski od lat współpracuje
z sąsiadami, z miastami czeskimi, i niemieckimi,
czyli miastem i powiatem Aachen,
Jabloncem nad Nisou oraz Powiatem Bamberg.
marca, a zakończyły w minioną
sobotę. Obok powiatu jeleniogórskiego promował się na nich Lwówek Śląski. Nasz region cieszył się
ogromnym powodzeniem. Czesi
brali wszystkie foldery miejscowości turystycznych, szczególnie
interesowali się mapami. Okazuje
się, że są bardzo zainteresowani
naszymi trasami biegowymi, o
które pytali najczęściej.
– Czesi są turystami „z urodzenia”, dlatego też jako goście po
naszej stronie granicy są zawsze
mile widziani – mówi Jacek
Włodyga.

raczej sumienia niż polityki. Żyć w
kraju ogarniętym strachem nie chciałam, dla tego wyjechałam do kraju
bliskiego mi historyczne, kulturowo
i gdzie dla mnie wystarcza wolności
– do Polski.

ciasta, rogaliki, pasztety, a nawet
tradycyjny chleb ze smalcem zostały zjedzone. W tym roku publiczność bawiły mysłakowickie
Karkonosze, które słychać było

Turystyka
z kryzysem w tle
Rozwój turystyki ważny jest dla
kilku miejscowości w naszym regionie, w tym Kowar, Mysłakowic i
Piechowic, które przeistaczają się
z miejscowości przemysłowych w
turystyczne. Zwłaszcza w dobie

niemalże w całym Eurocentrum,
a muzyka zwabiała słuchaczy nawet z jabloneckiej promenady.
W Jabloncu rozmawiano o
dalszej współpracy Polaków i
Czechów. Rozmawiano także o
kryzysie, którego boją się także
za naszymi granicami. Polska i
czeska turystyka ma się przed
nim uchronić, między innymi
dzięki projektowi pod nazwą
„Promocja tradycji turystycznych
Karkonoszy i Gór Izerskich”.
Projekt ma ułatwić turystom
dostęp do informacji związanej z
zabytkami, atrakcjami i ogólnymi
możliwościami wypoczynku na
polsko- czeskim pograniczu.

Anna Pisulska

kryzysu, kiedy turystyka może stać
się alternatywą dla mieszkańców
Karkonoszy, a nowe miejsca pracy,
jakie stworzą budujące się hotele i
pensjonaty, pozwolą nam na normalną egzystencję.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA
Pod policyjnym parasolem nie tylko w „Bajce”
Fot. Konrad Przezdzięk

– będą poznawały zasady życia
bez niepotrzebnego ryzyka. – Co
wiąże się z przechodzeniem na
czerwonym świetle, jak reagować w przypadku agresji psa i
zaczepek osób nieznajomych,
które nie zawsze mają dobre zamiary – mówiła nadkom. Edyta
Bagrowska z policji.
– Bardzo często ofiarami
w y pa dków na droga ch cz y

Fot. Konrad Przezdzięk

W piątek (20 marca) Niepublicznym Przedszkolu „Bajka”
of icja l n ie za i naug urowa no
wdrożenie programu „Przedszkolak pod policyjnym parasolem”, którym objęte zostaną
wszystkie tego typu placówki
w mieście i część w regionie.
Dzieci – dzięki koalicji na rzecz
bezpieczeństwa (tworzą ją służby mundurowe i wolontariusze)

przemoc y st ają się
wła śnie najmłodsi.
Sami w przedszkolu
prowadzimy takie działania,
aby uczulić dzieci na czyhające
niebezpieczeństwa. Ten program
bardzo nam w t ym pomoże
– mówiła Krystyna Michalak,
dyrektorka „Bajki” w obecności
zaproszonych szefowych innych
przedszkoli oraz gości: zastępcy
prezydenta Zbigniewa Szereniuka, naczelnika wydziału oświaty
Waldemara Woźniaka, wizytatorek kuratorium i przedstawicieli
służb mundurowych.
Wychowankowie „Bajki” zaprezentowali program artystyczny: piosenki oraz tańce. Każde z
dzieci otrzymało gadżety oraz

symbol działań: parasolkę z
logiem akcji.

(tejo)

Bezpiecznie w praktyce
Podczas konferencji dyskutowano o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Głos zabrał,
między innymi, pionier wprowadzenia do szkół i przedszkoli zajęć z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, Marian Stebelski. Zaprosił wszystkich do skorzystania z serwisu
e-learningowego www.dodn.jgora.pl, gdzie umieszczono prezentację dotyczące
zagadnienia. Mieczysław Stelmach ze straży pożarnej zaprosił dzieci do zwiedzania
komendy. Tomasz Szczurowski, naczelnik wydziału prewencji z policji, zapowiedział,
że do poszczególnych przedszkoli przyjadą policyjne radiowozy z prelegentami i
prezentacjami na temat bezpieczeństwa

Za godne życie z 21 chromosomami
Datę wybrano nieprzypadkowo. Przypadłość określana
w medycynie mianem „zespołem Downa trisomia 21” ma
swoje źródło w obecności w
organizmie osób dotkniętych
syndromem dodatkowego, 21
chromosomu. Organizatorem
koncertu, który odbył się w
Filharmonii Dolnośląskiej, jest
Jeleniogórskie Stowarzyszenie

Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, które już po raz
trzeci włączyło się w światowe
obchody. Patronat honorowy
objął prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski. Gwoździem
programu był występ Tadeusza
Woźniaka, znanego polskiego
muz yka i woka l ist y, które mu towarzyszyli filharmonicy
dolnośląscy. Tadeusz Woźniak
wykonał wraz z żoną, Jolantą Majchrzak i synem swoje
największe przeboje. Przed
koncertem powiedział, że jego
jeden z synów ma właśnie zespół Downa.
(rylit)

Autorki przy witał też dyrektor filii DODN w Jeleniej
Górze Zygmunt Korzeniewski.
– Bardzo się cieszę, że państwo
przyszli tak tłumnie. To na
pewno wyraz docenienia pracy
autorek dzieł. Nie ma wśród
nas zbyt wielu przedstawicieli
władzy, ale to nie istotne, bo
przecież władzą w tym mieście

jesteście wy, czyli mieszkańcy
– dodał Korzeniewski witając
Ewę Duziak, przedstawicielkę
rady miasta. Obecny był także
ksiądz prałat Józef Stec, duszpasterz oświaty jeleniogórskiej.
Jadwiga Witczak i Krystyna
Wyderkowska onieśmielone
całą ceremonią i w yraźnie
wzruszone miały niewiele do

Fot. rylit

Fot. rylit

Występ Teatru Maska, licytacja na szczytny cel oraz
koncert Tadeusza Woźniaka z rodziną – w ten sposób w
minioną sobotę (21 marca) zwrócono uwagę na ludzi z
przypadłością genetyczną, którzy w Światowy Dzień Zespołu Downa byli bohaterami i adresatami wydarzenia.

Sztuka czyni cuda z czasem
Takich tłumów dawno nie „widziały” jeleniogórskie
wernisaże. W poniedziałek, 16 marca, w Galerii N…
w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
swoje prace pokazały dwie bardzo młode duchem i
nieco starsze ciałem panie: Jadwiga Witczak i Krystyna
Wyderkowska. Autorki przekonują, że dzięki tworzeniu
mają radość życia.
dzieł. „Tworzenie daje radość”
to tytuł cyklu pani Jadwigi, zaś
„Igłą malowane” – w ten sposób
nazwała swoją prezentację pani
Krystyna. Całość składa się na
ekspozycję „Moje drugie ja”.

Wyborną i wirtuozowską oprawę muzyczną wydarzeniu zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Moniuszki: Edyta Karpińska (skrzypce),
Natalia Karpińska (wiolonczela), Wojciech Sałapa (fortepian) oraz akompaniator
instrumentalistek, świetny pianista i pedagog Krzysztof Gotartowski.

Krystyna Michalak wita gości

Ostrożnie jak z jajkiem!
Na drugą odsłonę warsztatów poświęconych w ykonywaniu wielkanocnych pisanek
zaprasza Muzeum Karkonoskie. W miniony czwartek (19
marca) placówkę odwiedzili
dziewczęta i chłopcy ze Szkoły
Podstawowej nr 10. – Tym

razem pokazujemy naszym
gościom, jak wykonać pisankę
metodą batikową, a mistrzynią
ceremonii jest Maria Iwaniszyn
z Ukrainy – mówi Aneta Sikora-Firszt z Muzeum. Warsztaty
potrwają aż do 9 kwietnia.

powiedzenia. Zresztą słusznie,
bo na wernisażach mowa bywa
srebrem, a złotem jest sztuka.
Ta, którą można podziwiać w
DODN, to dzieła w yjątkowe,
nie podlegające ocenie według
tzw. kanonów. Choć wymagają
głębokiego ukłonu w stronę
autorek. Pani Krystynie należą
się brawa za misterię i cierpliwość w wyczarowaniu niemal
hiperralistycznych obrazków
z nici. Pani Jadwidze można
pogratulować bardzo bogatej
w yobra źni t wórczej, która
nie pozostaje bez wpływu na

oglądającego jej dzieła.
Pokazana sztuka dla autorek
stała się sposobem na życie w
kolejnym epizodzie egzystencji.
– To nieprawda, że przychodzi
taki moment, kiedy sądzimy,
iż nic już nie możemy w życiu
zrobić – powiedziała Bogusława Bogucka. – Panie Jadzia
i Kr ysia odnalazł y w sobie
– dzięki sztuce – drugie „ja”
– dodała.

(tejo)

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

– Żyłyście dla swoich mężów i
dzieci, potem wnuków, a teraz w
końcu macie czas dla siebie! – powiedziała – rozważając o przemijaniu – Bogusława Bogucka,
kuratorka wystawy do autorek

Fot. Konrad Przezdzięk

Jak sprawić, aby najmłodsi mieszkańcy miasta byli jak
najmniej narażeni na pułapki codzienności? Receptę
znalazła Danuta Razmysłowicz z policji, która opracowała specjalny program mający pomóc w bezpiecznym
wychowaniu maluchów.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Krystyna Wyderkowska

Jadwiga Witczak
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Schaeffer w Zdrojowym!
Festiwal „Powroty” to propozycja Zdrojowego Teatru Animacji, który chce
zaprosić do Jeleniej Góry
gwiazdy sceny i spektakle
z jeleniogórskim rodowodem. Na początek miłośnicy teatru zobaczą „Multimedialne Coś”, najnowszą
surrealistyczną sztukę
Bogusława Schaeffera.
Znany dramaturg, muzykolog
i współczesny kompozytor wielokrotnie trafiał na afisz teatru
jeleniogórskiego. Tym razem do
Jeleniej Góry przyjedzie osobiście i
zasiądzie przed fortepianem. Towarzyszyć mu będą Anna Maria PirógKaraszkiewicz, Marek Frąckowiak,
Waldemar Obłoza. Aktorzy mają
poprowadzić benefis. Nie są do tego
przygotowani, nie mają pojęcia o
muzyce, wszystko ich zaskakuje, w
ferworze zapominają o beneficjencie,
ten cierpliwie znosi skandal.
Skąd pomysł na festiwal „Powroty”? – Idea powstała na 100-lecie
istnienia gmachu teatru w Jeleniej
Górze i 60-lecia działalności polskiej
placówki. Wówczas chcieliśmy zorganizować cykl imprez związanych z
ludźmi teatru, którzy w stolicy Karkonoszy zaczynali sceniczną karierę lub
byli z naszą sceną związani. Wtedy

nie udało się do tego doprowadzić
– mówi Bogdan Nauka, dyrektor
Zdrojowego Teatru Animacji.
– Teraz idea wraca dzięki inicjatywie Czarka Wiklika, radnego
i szefa komisji kultury. Wskazał,
że można by nie robić festiwalu,
ale zorganizować imprezę, która
byłaby działaniem permanentnym.
Nie festiwal trzydniowy, tylko wzbogacenie oferty kulturalnej Jeleniej
Góry o spektakle z udziałem ludzi,

„Makutynowicz do
kwadratu”

Wystawę malarstwa Agaty i
Beaty Makutynowicz, można
zobaczyć w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” w JCK przy
ulicy Bankowej. Obie artystki
od kilkunastu lat mieszkają w
Karpaczu, należą do Stowarzyszenia Nowy Młyn w Szklarskiej
Porębie oraz do karpackiego
KARKONTOI. Wernisaż odbędzie się 28 marca o godzinie
16.00.

Gawędy kresowe

Na spotkanie na temat
śladów polskości na Kresach
Wschodnich „Nowogródek i
Świteź – śladami Mickiewicza”
zaprasza 23 marca, dzisiaj, o
godzinie 16.00 jeleniogórski
Empik. Wykład i dyskusja odbędzie się z udziałem Tatiany
Cariuk, krajoznawczyni, podróżniczki i fotografa.

którzy kiedyś tu byli, a teraz pracują
w znanych teatrach, osiągnęli sukces
i są „znanymi twarzami” – dodaje
Nauka.
Pomysł nazwano „Powroty”.
Sztandarową postacią i najwybitniejszym twórcą teatralnym, który
tu był i pracował, jest Krystian Lupa,
ale nie tylko on. Przewinęło się tu
mnóstwo aktorów. Nie każdy wie, że
w stolicy Karkonoszy startowała Grażyna Szapołowska. Gdyby udało się,

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.

Wystawa fotografii Tomasza
Raczyńskiego i Konrada Żurawskiego to propozycja Klubu
Osiedlowego „Orlik” na najbliższy czas. Możemy ją obejrzeć do
10 kwietnia. Przedstawia, m.
in. biathlon, biegi narciarskie,
wyścigi psich zaprzęgów.

Powiew młodości w filharmonii
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze zaprasza na
koncerty z cyklu Filharmonia
Młodych, które odbędą się 26
marca w czwartek, o godzinie
10.00 i 12.00.
Muzykę współczesną zagra Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej,

a dyrygować będzie Dawid
Sadowski. To świetna propozycja dla osób, które chętnie
poznają nowe nurty zarówno
w kulturze i muzyce i nie zamykają się na propozycje, jakie niesie ze sobą XXI wiek.

Feta w teatrze

Kino Lot

„Sporty zimowe
w obiektywie”

15

„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.

na przykład ją, sprowadzić, to byłoby
niewątpliwie duże wydarzenie.

„Multimedialne Coś”

Sobota, 28 marca 2009r.
godz.19.00
Zdrojowy Teatr Animacji w
Parku Zdrojowym
cena :
50 zł (parter)
40 zł (I balkon
Rezerwacja biletów :
075 75 57 690 kom. 0601736190

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.

Międz yna rodow y Dzień
Teatru, podczas którego nast ąpi rozda n ie Srebrnych
Kluczyków,odbędzie się 27
marca, piątek, o godzinie 17.
Obejrzymy także sztukę „Trzy
Siostry” na podstawie dramatu
Czechowa. Sztuka po czterdziestu latach powróciła na
deski jeleniogórskiego teatru w
nowej, mocno zmienionej wersji.
Spektakl zobaczymy także w
czwartek o godzinie 19.00.
„Śmierć człowieka wiewiórki”
wyreżyserowany przez Natalię
Korczakowską. Sztuka traktuje
o niemieckim terroryzmie w
latach 70 – tych, przedstawia
głównie legendę Ulrike Meinhof, Andreasa Baadera i Gudrun
Ensslin, lewackich terrorystów,
którzy napadali na banki i podrzucali bomby. Jest to jedna z kluczowych historii młodzieżowego
buntu w RFN.Można ją poznać
w najbliższą sobotę i niedzielę o
godzinie 19.00.

Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na spektakle:

„eśne przygody Tymoteusza”,
czyli drugą część przygód misia
Tymoteusza. Tymek zabierze najmłodszych jeleniogórzan do lasu
na grzybobranie, gdzie czeka go
wiele niespodziewanych wydarzeń m. in. spotkanie z chytrym
lisem, jako myśliwym i ojcem
niedźwiedziem. Jest to teatralny
serial, który cieszy się ogromną
popularnością wśród dziecięcej

Nowości ze świata muzyki
To bez wątpienia jeden z najwybitniejszych saksofonistów grających z
wielką swobodą zarówno na sopranie
jak i na tenorze. Był zafascynowany
muzyką już wczesnego dzieciństwa.
Na saksofonie gra od 11 roku życia.
Jako nastolatek wziął udział w konkursie im. Thelonoiusa Monka w
Waszyngtonie, zdobywając główną
nagrodę. Po skończeniu Harvardu w
1991 roku przeniósł się do Nowego
Jorku. Rok później podpisał kontrakt
z wytwórnią Warner i już pierwsza
sesja nagraniowa z udziałem Pata

Metheny’ego, Charlie’ego Haden’a
i Billy’ego Higgins’a, okazała się
wielkim sukcesem. Od tamtej chwili
Joshua Redman nieprzerwanie gra ok.
250 koncertów rocznie. Po wydaniu
drugiego autorskiego albumu „Wish”
został wybrany muzykiem roku przez
czytelników magazynu „Down Beat”.
Na swoim koncie ma nagrania z prawdziwymi mistrzami jazzu: Dave’em
Brubeck’iem, Chick’iem Coreą, McCoy
Tyner’em, Clark’iem Terry’m. Od razu
został wchłonięty przez najlepszych
muzyków. Od tak szybkiego sukcesu

mogło się zakręcić muzykowi w
głowie, ale Redmana zdopingowało
to tylko do wytężonej pracy. Nie tylko
znalazł własne brzmienie saksofonu,
ale też prezentuje indywidualny język
jazzu wyróżniający go z pośród tradycjonalistów i awangardzistów. Można
było go zobaczyć na tegorocznym
festiwalu „Jazz nad Odrą” jak również
w filmie Roberta Altmana „Kansas
City” gdzie kreował postać wybitnego saksofonisty Lestera Younga od
którego czerpie po dziś dzień wielkie
inspiracje. Najnowsza płyta „Compass”
to płyta jak słychać już dojrzałego Redmana grubo po 40-tce, który zaprosił
do współpracy równie wybitnych

KENNY GARRETT
– “Sketches of MD
(Live AT the Iridium)”
wydawnictwo: Mack Avenue

frez jazz. Z biegiem czasu zaczął nagrywać bardzo różne gatunki muzyki
a to straight ahead, funk i frez jazz. Gra
taką muzykę jaką przynosi mu życie.
Mimo, iż gra różnorodny pełen emocji
jazz w różnych odcieniach to ciągle
pozostaje sobą. Brzmienie jego płyt
nagrywanych w technice analogowej
jest bardzo suche bez pogłosu. O ten
walor brzmienia zabiegał Garrett od
wielu lat a to słychać zarówno na
„Happy People”, „Trilogy” czy „Beyond
The Wall”. Rozwinął na tych albumach
język jazzu do tego stopnia, iż ma dziś
mnóstwo naśladowców. Nawet tenorzyści go kopiują. Wszyscy mają jakieś

wzorce, ale nie można kopiować swoich
idoli dosłownie – powiedział w jednym z
wywiadów Kenny Garrett. Największymi inowatorami Kenny’ego Garretta po
Charlim Parkerze są Ornette Coleman i
Julian „Connonball” Adderley. Jednak
Garrett gra w duchu Coltrane’owskim i
potrafi wejść w feeling tej muzyki. Jest w
pewnym stopniu sukcesorem Coltrane’a
poświęcając mu całą płytę na której to
zagrał obok niego sam Pat Metheny.
Najnowszy album Garretta zatytułowany „Sketches of MD” został nagrany
na żywo w klubie Iridium w Nowym
Jorku. Sam tytuł już sugeruje, iż jest to
nawiązanie do słynnego albumu Milesa

JOSHUA REDMAN – „Compass”
wydawnictwo: Nonesuch Records/ Warner Music Group

Tego ciemnoskórego saksofonistę
starsi sympatycy jazzu zapamiętali z
brawurowej solówki w „Human Nature” z repertuaru Michaela Jacksona
wykonanej podczas występu zespołu
Milesa Davisa podczas Jazz Jamboree’88.
Właśnie za charakterystyczne brzmienie
jego saksofonu zaprosił do swojej grupy
legendarny Miles Kenny’ego Garrett’a
a on tym samym stał się częścią i jego
historii. Kiedy miał 18 lat grał z Danny
Richmondem dość mocno osadzony

publiczności. Na sztukę możemy zabrać swoje pociechy we
wtorek o godzinie 10.00.
„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 sztuka
jest bardzo popularna wśród
najmłodszych jeleniogórzan.
Mogą go obejrzeć 25, 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 26 marca, czwartek o
godzinie 9.00 i 10.30. oraz 27
marca, piątek o godzinie 9.00.

„Klejnot Indii Taj Mahal”

Andrzej Patlewicz
muzyków: kontrabasistów Larry’ego
Grenadier’a i Reuben’a Rogers’a,
perkusistów Brian’a Blade’a i Gregor’y
Hutchinson’a.

Prelekcja Stanisława Dąbrowskiego, na którą zaprasza Osiedlowy Dom Kultury
na Zabobrzu. Odbędzie się
ona dzisiaj o godzinie 17.00.
Podczas spotkania poznamy
historię i położenie Świątyni
Miłości, niewątpliwego dzieła
sztuki, podziwianego przez
ludzi na całym świcie.

Wesoło bez polityki

Davisa „Sketchen of Spain”(Szkice
Hiszpańskie). Ale jeśli wsłuchamy
się dobrze to na krążku znalazło się
jedynie 5 kompozycji i nie ma tu żadnej
nawet około Milesowskiej aury a jedynie
nowe kompozycje Garretta osadzone w
stylistyce współczesnego jazzu.

Kabaret Paranienormalni
wystąpi dzisiaj o godzinie
17:30 w Teatrze im. Cypriana
Kamila Norwida w Jeleniej
Górze. Jako jeden z niewielu
w ybiera satyrę społeczną
i obyczajową zamiast politycznej.

Jazz w muzie

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza na kolejny koncert z cyklu „Jazzowe Środy” . Możemy
się na niego wybrać 25 marca
o godzinie 19.00. Dla publiczności wystąpi Otwarta Grupa
Swingująca w składzie Anna
Kosa (śpiew), Janisław Hiller
(pianino), Łukasz Krzesicki
(perkusja), Andrzej Kolasiński
(gitara), Krzysztof Przyborowski (saksofon), Mirosław
Szeffer (gitara basowa).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Roxette nie powiedział ostatniego słowa” Najszybszy Lamborghini
Per Gessle to założyciel słynnego, szwedzkiego zespołu
Roxette, w którym śpiewał obok Marie Fredriksson. Grupa
sprzedała ponad 45 milionów płyt i wypromowała takie
przeboje, jak „Listen To Your Heart”, „It Must Have Been
Love” czy „Joyride”. W marcu ukazał się solowy album
Pera zatytułowany „Party Crasher”. 22 kwietnia tego
roku szwedzki król popu wystąpi w warszawskim klubie
„Stodoła”.
Jakie idee przyświecały Ci
podczas prac nad albumem
„Party Crasher”?

Per Gessle: Chciałem się
trochę zabawić z muzyką, z
elektroniką. Tym razem pisałem piosenki, zaczynając od
instrumentów perkusyjnych,
od r y tmu, nie od melodii.
A lbum przypomina trochę
dawne nagrania Bee Gees,
klasyczną muzykę disco. To
c oś od m ien nego od t ego,
czym się zajmowałem do tej
pory. Świetnie się bawiłem,
tworząc nowe utwory. Zacząłem je pisać już w 2006 roku.
Lubisz, kiedy ludzie nazywają C i ę m a szy nką do
robienia przebojów?

Pe r G e s s l e : U w i e l b i a m
być tak nazywany! Przez te
wszystkie lata miałem niezwykłe szczęście, ponieważ
mogłem się realizować jako
twórca. Z zespołem Roxette
wydałem 53 single. Wiele z
nich było na pierwszych miejscach list przebojów całego
świata. To fantastyczne.
Tęsknisz za czasami Roxette?
Per Gessle: Czasami tak. To
było wstrząsające, kiedy Marie zachorowała w 2002 roku
(u wok a l i st k i w yk r y t o g u z
mózg u - prz y p. red.).

Nie wiedziałem, co robić. Był
taki okres, kiedy bardzo int en s y w n ie pod różowa l i śmy
po świecie. Taka przygoda już
się nie powtórzy, jesteśmy już
starsi... Na pewno nie da się tak
funkcjonować przez całe życie.
Ale oczywiście tęsknię za tymi
doświadczeniami. Zespół Roxette nie powiedział ostatniego
słowa. Marie jest w coraz lepszej
kondycji, miała niedawno małą
trasę koncertową, która okazała się sukcesem.
Czyli Roxette to nie jest
zamknięty rozdział?
Per Gessle: Absolutnie nie.
Roxette jest zdecydowanie bardziej realne, niż było dwa lata
temu. A były takie momenty,
k ie d y w yd awa ło m i się, ż e
reaktywacja nigdy nie będzie
miała miejsca.
To świetna wiadomość.
W kwietniu wystąpisz w
Warszawie. Planujesz coś
pozwiedzać?
Per Gessle: Jak tylko znajdę
czas, to oczywiście. Byłem już
raz w Warszawie i świetnie się
bawiłem. Fantastycznie będzie
tam zagrać koncert.

przyjaciele, którzy pracują jako
kompozytorzy, twórcy, każdego
dnia zamykają się w studiu o
10 rano, wychodzą o 5 po południu i wracają do domów. Ja
tak nie potrafię. Potrafię pisać
t ylko w tedy, k iedy czuję, że
coś z tego będzie, kiedy mam
odpowiedni nastrój. Siadam z
gitarą albo przy pianinie, albo
z kartką, na której zapisany jest
pomysł na tekst czy melodię...
mam kilkaset takich mał ych
karteczek, na których zapisuję
t e pomy sł y. P r zeg l ą d a m t o
wszystko, próbuję jakoś pójść z
tym dalej i nagle zauważam, że
z danej zlepki pomysłów może
powstać ciekawy utwór.

Powiedz , w jaki sposób
piszesz piosenki?
Per Gessle: Przede wszystkim
muszę być zrelaksowany. Moi

Czy śledzisz to, co dzieje
się w światowym popie? Na
pewno słyszałeś o powrocie
Michaela Jacksona na scenę.

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 27.03.2009.
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.”

Co o tym sądzisz?

Per Gessle: Myślę, że to fantastyczny człowiek i dobrze,
że znów zaśpiewa. To taki typ
osoby, o której ciągle czytasz,
ale tak naprawdę nic o niej
nie wiesz. Mam nadzieję, że
zrobi znakomity show, ponieważ w przeszłości tak właśnie
było. Wiadomość o jego powrocie była dla mnie sporym
zaskoczeniem, wiele mówiło
się o tym, że jest chory. Na
pewno życzę mu wszystkiego,
co najlepsze na świecie. To
wspaniały artysta.
Dziękuję za rozmowę.

Firma Automobil Lamborghini
zaprezentowała pierwsze oficjalne
zdjęcia limitowanego modelu
Murcielago LP 650-4 Roadster.
Samochód wyposażony jest w 6,5litrowy silnik V12 o mocy 650 KM.
Napęd przenoszony jest permanentnie na wszystkie cztery koła,
co pozwala w pełni wykorzystać
maksymalny moment obrotowy
660 Nm. Przyspieszenie od 0 do
100 km/h zajmuje zaledwie 3,4
sekundy, a po wciśnięciu pedału
gazu w podłogę na prędkościomierzu pojawi się wskazanie 330

km/h. Automobil Lamborghini
zastrzega, że powstanie jedynie
50 sztuk modelu Roadster, który
wyróżnia się specjalnym pakietem
nadwozia Grigio Telesto z szarym
lakierem i pomarańczowymi
akcentami wykończeniowymi.
Szaro-pomarańczowy motyw
widoczny jest także we wnętrzu
samochodu, gdzie umieszczono
asymetryczną deskę rozdzielczą.
Cena pojazdu nie jest jeszcze
znana.

Zachwycająca Freida Pinto
George Clooney jest zauroczony
Freidą Pinto, którą ujrzał w filmie
„Slumdog. Milioner z ulicy”. Hollywoodzki gwiazdor zachwycił się
urodą hinduskiej aktorki i pragnie
poznać ją osobiście.
„George jeszcze nie poznał
Freidy, ale poprosił swoich ludzi,
aby zdobyli jej numer telefonu
- zdradza informator pisma „Star”.
- Chce zaprosić ją na randkę do Los
Angeles”.
George Clooney zakończył nie-

dawno pracę na planie filmu
„Czarujący szpieg”.
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Przychodzi krowa do lekarza, rozradowana, ciągle się śmieje. Lekarz
pyta:
- Co pani dolega?
A krowa na to:
- Nie wiem, panie doktorze, to chyba
po tej trawie.
***
Organizowane są przejażdżki łodzią
po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów.
- To strasznie dużo! - dziwi sie zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym
jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich cenach!
***
Przychodzi bezrobotny na budowę
w sprawie pracy. Majster pyta:
- Co może pan robić?
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny.
- A co jeszcze może pan robić?
- Mogę nie kopać...
***
Jechał „dresiarz” BMW i złapał
gumę. Zatrzymał się na poboczu,
zmienia koło. Podjeżdża mercedes,
wysiada inny „dresiarz” i pyta:
- Co robisz?
- Odkręc am ko ł o - odpowiada
facet.
Ten z mercedesa bierze kamień,
wybija szybę i mówi:
- To ja wezmę radio.
***
- Powtórzmy tabliczkę mnożenia
- mówi ojciec do Jasia. - Na pewno
wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a
ile to będzie sześć razy siedem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezer wujesz dla siebie łatwiejsze
przykłady?!
***
Psychiatra w trakcie terapii zwraca
się do kryminalisty:
- Ja opowiem panu bajkę, a pan ją
dokończy. Proszę posłuchać: Dziadek i babka posadzili rzepkę...

Kryminalista kończy:
- A Rzepka odsiedział swoje i załatwił i dziadka, i babkę.
***
Zwraca się żona do męża:
- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- Cholera, dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

Przychodzi żołnierz do generała
i mówi:
-da mi pan wolne generale, bo teściowa przyjechała?
Generał na to :
-nie nie dam
A żołnierz mówi:
-Wiedziałem, że równy z pana
gość

***

***

Wraca żona do domu i mówi do
męża:
- Kochanie, spotkałam się dzisiaj na
skrzyżowaniu z Baśką.
- A co mnie obchodzą wasze babskie sprawy.
- To dobrze, ale blacharz mówi,
że samochód będzie dopiero za 2
tygodnie.

Reporter telewizji polskiej przeprowadza wywiad z 80-letnim góralem
Baco powiedzcie co wy robicie ,że
dożyliście tego wieku?
-Nie mogę powiedzieć!
-Dlaczego??
-Bo ojciec mi nie pozwala
- To wy macie ojca?
-No pewnie! Poszedł z dziadkiem
na ryby!:D

***
Pr z ychodzi baba do lekar za i
mówi:
- Panie doktorze, mam migrenę!
Lekarz na to:
- Migrenę może mieć królowa
angielska, a panią po prostu boli
głowa.
***
U psychiatry:
- Dzień dobry, panie doktorze, jestem Napoleon Bonaparte.
- I uważa pan, że coś jest z panem
nie w porządku?
- Ależ ze mną jest wszystko w
porządku, gorzej z moją żoną.
Ona twierdzi, że nazywa się Kowalska. ***

***
Fąfara pyta sąsiada:
-Dlaczego idziesz na polowanie w
stroju wędkarza?
-Dla zmylenia zajęcy. Będą myślały,
że idę na ryby!
***
Sekretarka odbiera telefon:
-Niestety szef jest na naradzie, ale
jeśli ma pan bardzo pilną sprawę,
to go obudzę.
***

Czym się różni Małysz od Gołoty?
- Małysz dłużej leci niż Gołota stoi.

Kowalski spotyka swojego kolege:
-Gdzie idziesz?
- Na probe chóru
-co tam robicie?
-gramy w karty piwo pijemy...
- A kiedy śpiewacie?
-Jak wracamy

***

***

Facet widzi policjanta prowadzącego na sznurku kozę.
- Dokąd prowadzisz tego barana???
Policjant:
- To nie baran, to koza!
- Nie do ciebie mówiłem!!!

Na lekcji biologii nauczycielka
pyta Jasia:
- Co to jest mamuthus primigenius?
Ponieważ Jasio nie odpowiada,
pani mówi:
- To mamut, czyli prehistoryczny
słoń.

- Coś podobnego! To jaskiniowcy
umieli wynajdować takie uczone
nazwy?
***
Rodzina jaskiniowców przyjechała
na wypoczynek w góry. Wchodzą
do luksusowego hotelu
„Jaskiniowy raj” i pytają recepcjonistkę:
- Czy ma pani jakąś dużą, ładną
jaskinię z widokiem na
Giewont?
Recepcjonistka wychodzi na chwilę
do piwnicy, wraca z kilofami
oraz łopatami i mówi:
- Oto narzędzia, proszę wybrać
skałę i wykuć sobie
odpowiednio dużą jaskinię!
***
Pamiętnik partyzanta:
Poniedziałek: Goniliśmy Niemców po lesie.
Wtorek: Niemcy gonili nas po lesie.
Środa: Goniliśmy Niemców po lesie.
Czwartek: Niemcy gonili nas po lesie.
Piątek: Goniliśmy Niemców po lesie.
Sobota: Niemcy gonili nas po lesie.
Niedziela: Gajowy wyrzucił nas wszystkich z lasu.
***
Przychodzi gospodarz do domu
i mówi:
- Słuchaj matka!!! Dokupiłem dzisiaj
10 hektarów ziemi.
- Wiem.
- A skąd wiesz????
- Nasz koń się za stodołą powiesił.
***
Budzi się facet-kac gigant,obok
leży baba.
-kto ty jesteś?
nie pamiętasz,jestem Jola, poznaliśmy się wczoraj przy barze.
-a ile masz lat?
-no wiesz! kobiety się nie pyta o
wiek, kobieta ma tyle na ile wygląda.
-kłamiesz, ludzie tak długo nie
żyją

HOROSKOP
BARAN
Nie przesadzaj z pracą – nie jesteś maszyną i czasem musisz odpocząć. Być może to dobry czas na to,
aby zafundowac sobie trochę rozrywki. Kino, teatr...
- pomyśl o tym. Uważaj na gardło i nie przesadzaj
z alkoholem.

WAGA
Ten tydzień to dobry okres dla podjęcia ważnych
decyzji. Rozważ wszystkie argumenty za i przeciw i
dokonaj rozsądnego wyboru. Nie działaj pochopnie,
bo twoje decyzje mogą mieć istotny wpływ na twoją
przyszłość.

BYK
Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności.
Nowy ciuch, wolny dzień, gorąca kąpiel, romantyczna randka... Masz tyle możliwości. Pamiętaj jednak
o tym, żeby nie przesadzić. Uważaj na finanse – na
horyzoncie coś nieoczekiwanego.

SKORPION
Pod koniec tygodnia spotka cię niespodzianka.
Zdarzy się coś, co cię zaskoczy. Nie trać jednak głowy
i zareaguj rozsądnie. Nie pozwól się wyprowadzić z
równowagi. W razie potrzeby poszukaj oparcia w
bliskie ci osobie.

BLIŹNIĘTA
Przed tobą drobne problemy zdrowotne. Zadbaj
o siebie i nie forsuj się zbytnio. Dużo odpoczynku i
witamin z pewnością pomoże ci przetrwać nadchodzące dni. Nie przesadzaj z rozrywkami i używkami.
Staraj się żyć spokojnie i higienicznie.

STRZELEC
Ostatnio trochę zaniedbujesz swoje zdrowie.
Zadbaj o siebie i nie odkładaj na później spraw
ważnych. Rozejrzyj się wokół, czy przypadkiem ktoś
nie potrzebuje twojej pomocy. Jeśli tak jest, to nie
zwlekaj – pomóż, dopóki nie jest na to za późno.

RAK
Niespodziewane zdarzenia mogą wprowadzić
nieco zamieszania do twojego życia. Zwróć uwagę na szczegóły. Nie wszystko, co się świeci, jest
złotem. Dokonuj wyborów z rozwagą i nie pozwól
sobie na pochopne działanie, zwłaszcza wtedy gdy
podejmujesz decyzje w kwestiach szczególnie dla
ciebie istotnych.

KOZIOROŻEC
Możliwy awans lub niespodziewany przypływ
gotówki. Odpręż się i zastanów nad tym, jak
wykorzystasz uśmiech losu. Zapytaj o zdanie
partnera. W żadnym razie nie podejmuj decyzji
samodzielnie. Może to mieć opłakane skutki w
dalszej perspektywie.

LEW
Nie przesadzaj z jedzeniem. W najbliższych dniach
możliwe problemy żołądkowe. Pij dużo herbaty i nie
nadużywaj ostrych przypraw. Nie zaszkodzi ci lekka
głodówka, aby oczyścić organizm, ale bez przesady
– nie popadaj w skrajności.
PANNA
Nadchodzącytydzieńprzyniesiewielefrustracji.Szukajoparcia w partnerze i nie poddawaj się pesymizmowi. Pozytywne
nastawienie to podstawa, jeśli chcesz przetrwać ten tydzień bez
większych negatywnych skutków.

WODNIK
Nie pozwól, aby stres pozbawił cię energii. Zadbaj
o siebie i znajdź trochę czasu na to, aby się zrelaksować. Spokój, opanowanie i dystans do twoich
nieprzyjaciół pozwolą ci nie stracić kontroli nad
rozwojem wydarzeń.
RYBY
W nadchodzącym tygodniu bądź szczególnie
ostrożny. Strzeż się fałszywych przyjaciół, którzy
chcą wykorzystać twoje dobre serce. Naucz się
wreszcie mówić NIE, gdy sytuacja tego wymaga.
Pracuj nad asertywnością i nie pozwól sobie wejść
na głowę.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności
do oczyszczania organizmu toksycznych produktów przemiany materii, wydalania wody oraz kontroli równowagi
wewnątrzustrojowej (homeostazy).

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

Jakie są objawy niewydolności?
Objawami niewydolności jest wyraźna redukcja objętości wydalanego
moczu lub jego brak, obrzęki oraz
narastanie objawów mocznicowego
zatrucia organizmu oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
krwi.
Jakie są rodzaje niewydolności?
Dwa główne rodzaje niewydolności
nerek to: niewydolność ostra i niewydolność przewlekła. W pierwszej
postaci do niewydolności dochodzi
nagle, a kliniczne objawy niewydolności narastają szybko. Przyczynami
ostrej niewydolności nerek mogą być:
niedostateczne ukrwienie nerki powodujące niewydolność przednerkową,
choroby kłębuszków i miąższu nerki
lub zatrucia powodujące niewydolność nerkową, zaburzenia odpływu
moczu, prowadzące do niewydolności
pozanerkowej.
Jakie jest rokowanie w ostrej
niewydolność nerek?
Rokowanie w ostrej niewydolności
nerek zależy od stopnia uszkodzenia nerki i ciężkości stanu pacjenta.
Ciężkie postaci w 50% przypadków
przy odpowiedniej terapii kończą się
pomyślnie.
Jakie są objawy przewlekłej
niewydolności nerek ?
Przewlekła niewydolność nerek
może w powolny sposób rozwijać

się jako następstwo przebytych chorób nerek uszkadzających kłębuszki
nerkowe lub kanaliki, zatruć, chorób
metabolicznych, wad i zakażeń układu
moczowego oraz wiele lat trwającej
kamicy nerkowej. Narastanie objawów
klinicznych jest wolne. Organizm
uruchamia mechanizmy przystosowawcze do rosnącego zatrucia lecz
gdy są one niewystarczające - dochodzi
do przewlekłej (schyłkowej) niewydolności nerek.
Czym manifestuje się przewlekła niewydolność nerek?
Objawy mogą być różne, jak osłabienie, wyniszczenie, brak apetytu,
apatia, niedokrwistość, nadciśnienie,
zakwaszenie organizmu (kwasicą metaboliczną), bóle kostne i mięśniowe,
skłonność do krwawień, a w skrajnych
postaciach - śpiączka mocznicowa.
Charakterystycznym objawem tzw.
mocznicowym jest typowa, słodkomdława woń z ust chorych. Ponadto
mogą się oni skarżyć na uporczywy
świąd skóry i poranne wymioty.

Nefrologia
Jakie związki można uznać za
najważniejsze wskaźniki zatrucia
mocznicowego?
Jest ich kilka, z których do najważniejszych należą przede wszystkim
kreatynina i mocznik, a także kwas
moczowy, parathormon oraz niektóre
jony. Dla całościowej oceny stanu
pacjenta należy dokonywać analizy
stężeń wymienionych związków
we krwi.
Czy ważne jest badanie kreatyniny?
Stężenie kreatyniny jest pozwala
ocenić stopień zaawansowania niewydolności nerek. Kreatynina jest jednym
z niewielu związków, które są w są w
nerkach filtrowane i prawie w całości
usuwane do moczu. Im filtrowanie jest
sprawniejsze, tym poziom kreatyniny
we krwi są niższe.
Ważnym badaniem w niewydolności jest również badanie mocznika
we krwi pacjentów , który wzrastając
prowadzi do objawów klinicznych tzw.
mocznicy, czyli zatrucia nerkowego,
jak zaburzenia świadomości (ospałość, śpiączka), wymioty, zaburzenia
krzepliwości krwi (krwawienia) lub

nasilony świąd skóry.
Jakie badania powinny by
wykonywane w niewydolności
nerek?
Należy zgłosic się do lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej, który
ustali diagnostykę i leczenie.
Oprócz badań krwi konieczne jest
badanie USG nerek/ jamy brzusznej
i Doppler tętnic nerkowych, często
dodatkowo badanie neurologiczne,
kardiologiczne.
Jak uniknąć niewydolności
nerek?
Najczęstsza przyczyna niewydolności nerek jest cukrzyca oraz nadciśnienie. Ważne jest utrzymywanie
prawidłowych wartości ciśnienia
tętniczego, oraz u pacjentów z cukrzycą, jak najlepsze ustawienie poziomu
glukozy, aby nie doszło do wtórnych
zmian nerkowych.
Lek. med. Grzegorz Osiak,
specjalista nefrolog
Karkonoskie centrum
Medyczne
Poradnia Nefrologiczna
Niewydolność nerek

Jakie jest rokowanie w przewlekłej niewydolność nerek?
Rokowanie w przewlekłej niewydolności nerek jest zawsze poważne. Przy
nasileniu objawów i zatrucia może być
wskazana tzw. dializoterapia celem
usunięcia toksyn z krwi. Ważne jest,
aby pacjent odpowiednio wcześnie
znalazł się pod opieką specjalistycznej
poradni nefrologicznej, stosował się
do zaleceń lekarskich i dietetycznych
oraz prowadził odpowiedni tryb życia

Co oznacza ból brzucha?
Z natury każdy ból brzucha wywołuje niepokój i strach czy
aby nie jest on zwiastunem jakieś poważnej choroby. Jak
mówią jednak lekarze przyczyn skurczy, kłucia brzucha
czy innych sygnałów może być bardzo wiele. Trzeba więc
nauczyć się je rozpoznawać, by wiedzieć, kiedy na dolegliwość pomogą domowe sposoby, a kiedy niezbędna jest
pomoc lekarza.
Bóle brzucha są jedną z bardzo
częstych dolegliwości. Dzieje się tak,
ponieważ w obrębie jamy brzusznej znajduje się wiele narządów, z
których praktycznie każdy może
stać się źródłem bólu. Jednocześnie
bliskie sąsiedztwo tych organów oraz
powiązania czynnościowe między
nimi powodują, że czasem ustalenie
przyczyny bólu nie od razu jest pewne
i wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki. Z drugiej strony
osoby z bólem brzucha z różnych

względów mogą zgłaszać się w pierwszej kolejności do aptekarza i od niego
oczekiwać pomocy oraz skutecznych
leków, dostępnych bez recepty.
Ból zlokalizowany w górnych
częściach jamy brzusznej, czyli w
nadbrzuszu, zwykle wywoływany jest
przez procesy chorobowe w dolnym
odcinku przełyku, żołądku, dwunastnicy, trzustce oraz przewodach
żółciowych i wątrobie. Ból powstający
w następstwie kamicy żółciowej i chorób wątroby odczuwany jest w prawej

górnej części jamy brzusznej - jest to
nadbrzusze prawe, określane też jako
podżebrze prawe. W kolce żółciowej
ból może promieniować pod prawą
łopatkę, ma charakter kolkowy, mogą
pojawić się wymioty. Żółtaczka, czyli
zażółcenie oczu i skóry związana jest
z chorobami wątroby np. zapalenie
wątroby, przewodów żółciowych np.
niedrożne przewody żółciowe lub
trzustki. Żółtaczka wymaga pilnej
konsultacji z lekarzem dla ustalenia
jej przyczyny np. zakaźne zapalenie
wątroby, niedrożność przewodów
wyprowadzających żółć. Ból towarzyszący owrzodzeniu żołądka lub
dwunastnicy oraz zapaleniu trzustki
odczuwany jest głównie w środkowej
górnej części brzucha, czyli nadbrzuszu środkowym. W przypadku
chorób śledziony po lewej stronie
nadbrzusza, tutaj też manifestować się

mogą choroby trzustki. Ból związany
z wrzodami żołądka pojawia się po
spożyciu pokarmów, ból w owrzodzeniu dwunastnicy natomiast występuje
na czczo, w godzinach nocnych, to
tzw. „bóle głodowe”, ulgę przynosi
spożycie pokarmu. Przy krwawieniu z
żołądka np. z wrzodu żołądka, pojawić
się mogą fusowate wymioty – krew
częściowo strawiona w żołądku przypomina fusy z kawy. Gdy ból pojawia
się wkrótce po urazie brzucha np. w
wypadku lub po uderzeniu w brzuch
należy zgłosić się do lekarza, by wykluczyć pękniecie narządu wewnątrz
brzucha i krwawienie wewnętrzne,
które jest niebezpieczne dla życia
(często dochodzi do urazowego pęknięcia śledziony). Ból w nadbrzuszu,
zwłaszcza długotrwały, związany z
chudnięciem, objawami krwawienia
z górnego odcinka przewodu pokar-

mowego takimi jak smoliste, czarne
stolce, czy fusowate wymioty lub z
żółtaczką, może wskazywać obok innych chorób na obecność nowotworu.
Stąd tak ważne jest by nie lekceważyć
objawów choroby, lecz zgłaszać się do
lekarza w celu ustalenia przyczyny i
podjęcia właściwego leczenia. Diagnostyka obejmuje między innymi
badania podstawowe krwi, USG
brzucha, gastroskopię, czy badanie
na krew utajoną w stolcu. Wspomnieć
należy, że ból w nadbrzuszu może być
powodowany również przez zawał
ściany dolnej serca.
Co robić kiedy boli brzuch? Przy

silnych bólach brzucha zrezygnuj z
jedzenia przez najbliższe kilka godzin.
W ostrych i silnych bólach brzucha o
nieznanej przyczynie nie powinno się
przyjmować żadnych leków, ponieważ
utrudni to lekarzowi postawienie diagnozy. Jeśli masz dolegliwości trawienne zastosuj domowe środki. Ciepły
termofor przyłożony do brzucha może
złagodzić bóle (ale w przypadku zapalenia otrzewnej może przyczynić się
do ich nasilenia). W słabo nasilonych
bólach brzucha (np. we wzdęciach)
możesz leczyć dolegliwości lekami
dostępnymi bez recepty.

Obgryzanie paznokci - brzydki i szkodliwy nawyk
Nawyk polegający na notorycznym obgryzaniu paznokci
ma kilka przyczyn i jest bardzo trudny do uwolnienia się
od niego. Kaleczenie dłoni i paznokci natomiast jest nie
tylko nieestetyczne, ale również szkodliwe.
Jak dotąd, nie są znane przyczyny Obgryzania paznokci. Może to
być spowodowane zaburzeniami
osobowości, niekontrolowaniem
emocji, problemami neurologicznymi lub zażywaniem narkotyków.
Według statystyk, notoryczne
obgryzanie paznokci dotyczy od
50 do 90 procent ludzi w różnym
wieku. Najczęściej ulegają mu
wrażliwe i nadmiernie pobudliwe,
zakompleksione osoby. Obgryzanie
paznokci jest dla nich czynnikiem

chwilowo rozładowującym stres.
Niestety, spowodowany tym fatalny
wygląd dłoni może być powodem
kolejnego kompleksu. Bywa tewż
i tak, że obgryzanie paznokci staje
sie przyzwyczajeniem i niektórzy
ludzie obgryzają paznokcie, nie
będąc specjalnie zestresowani.
Tymczasem obgryzanie paznokci ma bardzo negatywny wpływ
na stan naszego zdrowia. Powoduje m.in. deformacje i zmiany
w wyglądzie paznokci. Może to

prowadzić do licznych zaburzeń
psychicznych z powodu niezaakceptowania tego stanu rzeczy przez
różne osoby z naszego otoczenia.
Zaburzona zostaje także bariera
odpornościowa, którą normalnie
jest ciągła skóra z przydatkami.
W konsekwencji, zwiększone jest
ryzyko zakażeń bakteryjnych oraz
grzybiczych. To wszystko prowadzi do większych lub mniejszych
krwawień. Nieustanne wkładanie
palców do jamy ustnej sprzyja
licznym infekcjom, np. opryszczce
czy zapaleniu dziąseł.
Jak to leczyć? Uwolnienie się od
tego nawyku jest bardzo trudne,
ale jest kilka skutecznych sposo-

bów. W każdym z nich ważna jest
jednak silna wola walczącego z
nałogiem.
Przede wszystkim należy rozpocząć kurację suplementami
diety. Rozmaczane śliną paznokcie są bardzo osłabione. Dlatego
warto zaaplikować im witaminy.
Można łykać specjalne pigułki ze
skrzypem polnym albo kupić w
aptece kapsułki z witaminą A +
E i nacierać ich zawartością macierz paznokcia. Gdy obgryzanie
paznokci nie jest niczym więcej,
jak tylko kłopotliwym przyzwyczajeniem, można spróbować jednego
z następujących sposobów: oglądając telewizję, zamiast pogryzać

własne palce, możemy jeść słone
paluszki, krakersy, drobne herbatniki, suszone owoce czy ziarna
słonecznika lub dyni. Osoby, obawiające się problemów z nadwagą, mogą spróbować pomalować
paznokcie czymś niesmacznym.
Nasze babcie dzieciom obgryzającym paznokcie nacierały czubki
palców sproszkowanym pieprzem.
Obecnie w aptekach dostępny
jest specjalny płyn o wyjątkowo
obrzydliwym smaku. Stosowanie
tego specyfiku wymaga jednak
pewnej konsekwencji, ponieważ
jego działanie ulega osłabieniu po
każdym umyciu rąk.
Jeżeli natomiast nawyk obgry-

zania paznokci pojawił się nagle
i nie był spowodowany sytuacją
stresową, może on być objawem
niedoboru mikroelementów. W
takim przypadku należy wzbogacić
dietę o większe ilości mleka i jego
przetworów, spoży wać więcej
warzyw i owoców. Warto mieć
stale przy sobie gumę do żucia lub
landrynki.
Najbardziej istotna jest jednak
odpowiednio silna motywacja i
cierpliwość, bowiem paznokcie nie
odrosną natychmiast. Ich wzrost
przyspieszymy jedząc galaretki z
żelatyną
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PRAWNIK RADZI / PROGRAM TV

Prawnik radzi
Opodatkowanie
sprzedaży rzeczy
używanych
W tamtym roku sprzedałam na aukcjach internetowych trochę używanych
r ze c z y, w t y m rów ni e ż
ubranka mojego dziecka,
z których już wyrósł. W
sumie zarobiłam na tym
około 800 zł. Jedną z kupujących była też moja kuzynka. Czy muszę od tego
zap łacić jakiś podatek ,
albo złożyć PIT do urzędu
skarbowego? – Klaudia
Sprzedaż rzeczy ruchomych
używanych, która nie następuje w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej i
nie następuje przed upływem
sześciu miesięcy, licząc od
końca miesiąca, w którym
nastąpiło ich wcześniejsze
nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i
nie wiąże się z obowiązkiem
sk ła da n ia ja k iegokolw iek

zeznania podatkowego. Pona dt o, jeżel i c ena rzecz y
r uchomej n ie przek rocz y
1.000 zł, wówczas również
kupujący nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku od
czynności cywilnoprawnych
i złożenia deklaracji PCC-3.
Wyjątek stanowi odsprzedaż
uży wanego oprogramowania, która podlega podatkowi
od czynności cywilnoprawnych 1% nawet wówczas, gdy
program był używany ponad
pół roku, a cena uzyskana na
aukcji w yniosła mniej, niż
1.000 zł.

Gotowość bezrobotnego
Słyszałem, że niedawno zmieniły się prawa i
o b o w i ą z k i o s ó b b e z ro botnych. Czy dotyczy to
również okresu, w jakim
można zawiesić gotowość
do podjęcia pracy, np. z
powodu wyjazdu na waka-

cje? – Czytelnik
Faktycznie, z początkiem
lutego bieżącego roku weszła
w życie nowelizacja ustawy z
dnia 20.04.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Do tej pory bezrobotny mógł wyjechać nawet kilka razy w ciągu roku
na 30 dni, powiadamiając o
tym wcześniej urząd pracy.
Obecnie prawo do takiego
wyjazdu przysługuje bezrobotnemu maksymalnie na
okres nie przekraczający 10
dni w roku kalendarzowym.
Przed wyjazdem bezrobotny
musi powiadomić właściwy
Powiatow y Urząd Pracy. W
przeciwnym razie lub jeśli pobyt przekroczy 10 dni, naraża
się na utratę prawa do zasiłku
ora z utratę stat usu osoby
b ez robot nej. O c z y w i ś c ie,
jeżeli bezrobotny zamierza
w yjechać na okres dłuższy
niż 10 dni lub też pozostawać
w innej sytuacji powodującej
brak gotowości do podjęcia
pracy powinien wyrejestro-

wać się z Powiatowego Urzędu Prac y. Po powrocie do
kraju w każdej chwili może
dokonać ponownej rejestracji. Dotychczas bowiem, w
przypadku niestawienia się
na wezwanie urzędu pracy
w trakcie takiego wyjazdu,
oznaczającego odmowę podjęcia pracy, bezrobotny tracił
status na 90 dni. Znowelizowane przepisy wprowadzają
n at om i a st ba rd z iej r ygo rystyczne uregulowania, a
mianowicie aktualnie status
bezrobotnego można utracić
w takiej sytuacji co najmniej
na 120 dni.

Wózek dziecięcy
w autobusie MZK
Czy jadąc z trzyletnim
dzieckiem w wózku w autobusie komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze za
wózek muszę płacić bilet
no r m a l ny, c z y u lgow y?
– Sylwia

Zgodnie z taryfą przewozu
osób i ba ga ż u poja zd a m i
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze,
przewóz wózka dziecięcego
nie podlega opłacie za bagaż,
pod warunkiem, że wózek
przewozi osoba podróżująca
z dzieckiem w wieku do 4 lat.
W przeciwnym razie opłata
za przewóz wózka dziecięcego odpowiada cenie biletu
normalnego – jak za przejazd
autobusem linii normalnej w
granicach jednej strefy opłat.
Ponadto, dzieci w wieku do 4
lat uprawnione są do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach normalnych
i pośpiesznych na podstawie
aktu urodzenia lub innego
dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

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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Trudno uwierzyć, że ta zielona enklawa znajduje się niemal w centrum betonowego blokowiska na osiedlu Zabobrze. Rezydencja Maxa Erfurta, niemieckiego właściciela papierni w Raszycach, po 1945 roku
została upaństwowiona. Do niedawna mieścił się tam Zakład Wdrożeniowy Filii Politechniki Wrocławskiej. Znajduje się tam też biblioteka. Zameczek jest na sprzedaż. W jego pobliżu, przy ulicy Różyckiego,
wznoszą się wieżowce mieszkalne, pierwsze tego typu bloki zbudowane na Zabobrzu w pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku, na rolniczych ziemiach, jeszcze do lat 60. uprawianych przez rolników
mieszkających niedaleko, przy ulicy Wiejskiej.

Fot. MAREK TKACZ

23 marca 2009 r.
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Szymon Kempisty in memoriam
22 marca 2008 roku w Białym Jarze zginął pod lawiną
Szymon Kempisty. Przyjaciele, współpracownicy, koledzy
Szymona uczcili tę pierwszą, smutną rocznicę.
– Szymon odszedł zabrany przez
góry, które tak pokochał. Postanowiliśmy więc, że najlepszym,
najpełniejszym sposobem uczczenia
będzie spotkanie w górach: na nar-

tach, czy snowboardzie – pisze do
nas Marcin Piotrowski, przyjaciel
Szymona.
– Zaprosiliśmy wszystkich, którzy chcieliby razem z nami uczcić

Szymon we wspomnieniach
bliskich
„…zawsze będę pamiętał jak odważnie skakałeś na każdej
skoczni, jakim byłeś cudownym instruktorem, kumplem,
przyjacielem. Pomimo wszystkich numerów jakie Ci
odstawiliśmy, zawsze miałeś dla nas nutę wyrozumiałości
i ciepła. Zawsze potrafiłeś wytłumaczyć błędy i cierpliwie
kształciłeś nas w sztuce, w której sam byłeś...jesteś
mistrzem.” – Michał
„Nie było mi dane spotkać w życiu wielu ludzi, którzy, tak jak
Szymon, promieniowali radością z tego co robią całymi sobą.

ten dzień, do Karpacza na Złotówkę
(stok narciarski pomiędzy Białym
Jarem, a Strzechą Akademicką)
w niedzielę 22 marca 2009 roku
– mówią organizatorzy.
Szymon był wspaniałym młodym
człowiekiem który potrafił znaleźć
dobre i radosne strony nawet w
najbardziej trudnych chwilach.

Szymon był chodzącym źródłem pozytywnej energii, którą
bezinteresownie dzielił się z wszystkimi wokół.” – Wojtek
„Szymon zawsze był dla nas wyrozumiały, cieszył się wielkim
szacunkiem i był kamieniem, a raczej skałą pozytywnej
energii. Świetny Narciarz, świetny nauczyciel. Oddany do
końca swojej pasji.” – Jacek
„Jeszcze nie tak dawno mokliśmy razem na Babińcu i
śmialiśmy się z tego. Podchodziliśmy, kiedy wiatr był tak
silny, że stawały wyciągi. Żadne warunki nie były tak złe,
żeby popsuć nam humory. Z Szymonem po prostu się
chciało. Był moim ulubionym instruktorem, najlepszym

Dlatego najpierw była zacięta walka
na stoku, a w trakcie zakończenia,
które odbyło się w salach schroniska
Strzecha Akademicka, wspominano
te zdarzenia związane z Szymonem,
które najpełniej ukazują tą nietuzinkową postać!

ah

ze wszystkich! Zawsze uśmiechnięty, odważny, przyjaciel
całego świata.” – Lila
„Mija prawie rok od śmierci Szymona. Znów jeździmy na nartach , jak co roku. I właśnie teraz ta tragedia boli najbardziej.
Dlaczego? Bo zabrakło właśnie Jego. Fantastycznego przyjaciela, nauczyciela i po prostu kolegi. Jedynym pocieszeniem
jest to, że tam na „górze” mają pewnie lepsze nartostrady
, a Szymek pewnie po nich szusuje na supernartach. Niech
zakłada tam klub lub szkołę bo i tak prędzej czy później
do niego doszusujemy… a wtedy pokażemy czego nas
nauczył.” – Wojtek

Złoci podopieczni Rafała Majdy

Kadetki dostały wielkie lanie
W weekendowym meczu koszykówki kadetek drugi
zespół MKS MOS Karkonosze uległ wysoko zespołowi
z Wrocławia 28:100.
Fatalnie zaprezentowały się
dziewczyny z drugiego zespołu
MKS-MOS Karkonosze w lidze kadetek. Doznały wysokiej porażki we
Wrocławiu aż 28:100 (26:8, 22:13,
18:4, 34:3). Słabej postawy nie
usprawiedliwia nawet 8-osobowy
skład. Nasze zawodniczki zagrały
w tym meczu bez charakteru. Drużyna z Wrocławia, która przewyższała nas warunkami fizycznymi

i umiejętnościami technicznymi
kontrolowała przebieg meczu od
początku do końca, stale powiększając przewagę, która na koniec
meczu urosła aż do 72 punktów.

ah
Dla MKS MOS Karkonosze punkty zdobyły: Łuczak 12, Czekil 6,
Popławska 5, Łabuda 2 Smolarek 1,
Ochota 1, Kosiorowska, Sobczak.

Joga dla każdego
W trosce o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie
mieszkańców burmistrz Karpacza organizuje bezpłatne zajęcia „HATHA –JOGA +50”.

W XIX Mistrzostwach Europy Kyokushin IBK w holenderskiej Hadze nasi reprezentanci: Marta Szostak i Łukasz
Łuczyński zdobyli złote medale!
Debiutujący w tych trudnych
zawodach: Joanna Florczyk, Sosnowiec, Tomasz Krysiak, Lubsko i
Leszek Kobus, Białystok odpadli w
eliminacjach.
Warto przypomnieć, że Marta
Szostak, Warszawa-Tygrys oraz Łukasz Łuczyński, Kozienice obronili

swoje tytuły mistrzowskie zdobyte
rok temu.
Trenerem naszej reprezentacji
był jeleniogórzanin - sensei Rafał
Majda 4 dan, który wcześniej ciężko
pracował z naszymi zawodnikami
przed ME na zgrupowaniach w
Jeleniej Górze. W drodze do złota

Łukasz w znakomitym stylu stoczył
cztery walki, z czego półfinał i finał
zakończył przez knockout a Marta
stoczyła dwa ciężkie pojedynki
wygrywając przez wskazanie sędziowskie.
Zawody te, jak co roku, zorganizowane zostały przez słynny
Klub KAMAKURA, pod auspicjami
IBK Kyokushinkai na czele z jej
szefem- Kancho Gerardem Gordeau
9 dan. W ringowych pojedynkach,

w formule knockdown (m.in. z
hiza geri jodan z przechwytem)
wzięli udział zawodnicy różnych
dyscyplin walki, styli oraz organizacji karate i muay thai z szeregu
państw. Najgroźniejszymi przeciwnikami okazali się Rosjanie, Turcy,
Irańczycy i gospodarze.

Aldona Hawer

Spotkanie organizacyjne ( połączone z ćwiczeniami ) odbędzie się w
dniu 02 kwietnia 2009r o godz.15.00
w Gimnazjum w Karpaczu ul. Łączna 2 – proszę o przyniesienie mat i
dowolny strój sportowy ( ćwiczymy
bez obuwia ).
Zajęcia odbywać się będą dwa
razy w tygodniu po 1 godzinie
zegarowej.
Będą to zajęcia rekreacyjnoruchowe oparte na ćwiczeniach
systemu hatha-joga, który jest zaakceptowany przez polskie prawodawstwo, wykładany i praktykowany na
akademiach wychowania fizycznego oraz na innych uczelniach jako

równorzędny z zajęciami WF. Na
przestrzeni kilkuset lat zaobserwowano i udokumentowano (także na
podstawie badań laboratoryjnych)
bardzo szeroki wpływ ćwiczenia
„ hatha- jogi” na ludzkie zdrowie
psychofizyczne.
Jest to oddziaływanie na cały
organizm ( aparat ruchu, przemianę
materii, układ oddechowy, układ
naczyniowy, układ hormonalny,
układ nerwowy ).
Wszelkie pytania proszę kierować
do instruktora prowadzącego zajęcia
Zbigniewa Kasperkiewicza, telefon
/75/ 76-19-162 lub 962-373-217.

ah

Foto-pamiątka z Biegu Piastów

Badmintoniści z „Chojnika” na „piątkę”
Od 13 do 15 marca 2009 roku w halach Płońska i Sochocina rozgrywany był turniej VIII Wilson Mazovia Junior
Cup 2009.
Zawody te są jednocześnie Międzynarodowymi Mistrzostwami
Mazowsza Juniorów i można w
nich zdobywać punkty do rankingu
Polskiego Związku Badmintona.
Mazowsze gościło w tym roku
reprezentantów Anglii, Białorusi,
Czech, Danii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Ukrainy oraz Polski.
Tegoroczna impreza była rekordowa pod względem startujących państw oraz ogólnej liczby
uczestników. W turniejach do lat

19, 16 i 13 wystartowało prawie
400 zawodniczek i zawodników
z 9 państw, a reprezentowanych
było 58 klubów! Rozegrano 622
mecze!
Organizatorom udało się utrzymać planowy terminarz gier, co
przy takiej liczbie meczy i tym, że
turnieje były grane jednocześnie w
dwóch halach nie było łatwe.

ah

Wyniki zawodników KS Chojnik
Jelenia Góra:
Grupa do lat 16
Gra podwójna chłopców
Miejsce 5 Michał SZYMCZAK /
Wojciech CERAZY
Gra podwójna dziewcząt

Miejsce 5 Melania KOZDRA / Urszula NOWAK Smecz Bogatynia
Grupa 19 lat
Gra podwójna juniorów
Miejsce 5 Paweł SŁOMKA KS CHOJNIK Jelenia Góra / Paweł PRĄDZIŃSKI UKS Kometa Sianów

Podsumowując VIII Wilson Mazovia Junior Cup należy podkreślić, iż udział tylu
zagranicznych ekip był dla krajowych badmintonistów super okazją do rywalizacji
z przeciwnikami prezentującymi odmienne style gry. Mało mamy w kraju turniejów
międzynarodowych i każda taka okazja jest bardzo cenna. Portugalczycy zapowiadają już udział w przyszłorocznej Mazovii i to w dużo większym wymiarze. Zawodnicy z Danii nie zawodzą od lat i co roku licznie odwiedzają ten turniej. Jak będzie
z innymi gośćmi nie wiadomo, ale należy mieć nadzieję, że turniej ich zachęcił do
kolejnej wizyty. Ekipy zagraniczne podkreślały dobrą organizację turnieju, oprawę,
nagrody. jak i sympatyczną atmosferę panującą na tej imprezie.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych z Jeleniej
Góry wraz z opiekunami (K.Piterą
i M.Świderską) mile wspominają
udział w obsłudze Biegu Piastów.
Karolina, Agata, Anita dbały o
to, aby każdy kto przekroczył
linię mety otrzymał pamiątkowy

medal; Justyna, Kasia, Agnieszka,
Monika, Ala i Asia w szatniach reprezentowały organizatorów Biegu
Piastów i to dzięki nim zawodnicy
mieli wrażenie, że są wyjątkowymi
uczestnikami tej imprezy.

ah
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1:0 dla Sudetów!
KS Sudety Jelenia Góra zwyciężył w pierwszym meczu fazy
play – out z KKS Resovią Rzeszów 80:71.
Mimo, że to KS Sudety były faworytem pierwszego spotkania,
Resovia napsuła jeleniogórskim
kibicom i zawodnikom nerwów.
Pierwsza kwarta toczyła się „kosz
za kosz”. Znakomicie w zespole
gości zaprezentował się Sebastian
Balcerzak, który już w pierwszych
10 minutach celnie trafiał za trzy
punkty.
Drugą odsłonę meczu bardzo
dobrze rozpoczęli rzeszowianie.
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza przez pierwsze dwie minuty
nie mogli trafić do kosza. Grę „przebudził” niezastąpiony Krzysztof
Samiec! Dzięki jego celnym rzutom
za trzy punkty, nasi koszykarze

schodzili na przerwę z przewagą
jednego punktu.
Po przerwie gra się wyrównała,
ale to goście musieli cały czas „gonić” wynik. Dobra postawa Balcerzaka i Małeckiego nie wystarczyła
Resovi by doprowadzić chociażby
do remisu. Trzecia kwarta to już
przewaga jeleniogórzan 56:45.
Ostatnia kwarta rozpoczęła się
nerwowo. Zawodnicy z Rzeszowa
nie radząc sobie z dobra obroną
naszych koszykarzy, próbowali
wyprowadzić ich z równowagi i prowokowali ostrymi faulami. Pewnym
punktem sobotniego meczu był rozgrywający Mariusz Matczak, który
zagrał bardzo dojrzale, zdobywając

punkty w ważnych momentach.
Warty podkreślenia jest także dobry
występ rezerwowego Jarosława Wilusza, który godnie zastąpił zawodników podkoszowych, zdobywając
sześć punktów i notując dobrą grę
„na deskach”.
Ostatecznie dobrą grą zespołową
KS Sudety Jelenia Góra zwyciężył
80:71 i ma za sobą już pierwszy krok
do utrzymania się w I lidze.

Aldona Hawer
KS Sudety Jelenia Góra - Resovia
Rzeszów 80:71
kwarty: 20:22, 14:11, 22:12,
24:26
Sudety: M. Matczak 19, J. Czech
16, R. Niesobski 13, K. Samiec 12, T.
Wojdyła 12, J. Wilusz 6, A. Grygiel 2,
Ł. Niesobski, G. Kruk, P. Minciel

Bo do brydża trzeba dwojga...
Klub Brydżowy „Zabobrze” wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury w Jeleniej Górze zorganizował w niedzielę
jednosesyjny rejonowy turniej par z cyklu Grand Prix Dolnego Śląska : „ Brydż na Zabobrzu – Powitanie Wiosny”.
Niedzielna impreza była pierwszym krokiem na drodze przywrócenia należnej Jeleniej Górze rangi
w rozwoju brydża sportowego w
regionie dolnośląskim, utraconej
w ubiegłych latach.
Jelenia Góra była niegdyś bardzo
mocnym ośrodkiem w brydża
sportowego. Jeleniogórzanie występowali nawet w I lidze. Spotkania
odbywały się w centrum „Gencjana” w Cieplicach.
Po rewolucji w latach 90 - tych
wskutek licznych zawirowań korupcyjnych, brydż padł, zwolennikom zostało tylko granie po
domach.
Brydż w Osiedlowym Domu
Kultury istniał nieprzerwanie, ale
zawsze w małych ilościach.
Obecnie prezesem jest Bogdan
Nowakowski, a skarbnikiem Tadeusz Janeczek, którzy powołali nowy
Klub Brydżowy „Zabobrze”. Swój
wkład ma w tym także dyrektorka
ODK i jej pracownice, dzięki którym
klub ma swoją stałą siedzibę.
Klub działa tylko na zasadzie
własnych środków. W ramach sekcji działają dwie drużyny, z czego
jedna występuje w III lidze, a druga
w lidze okręgowej. Ta pierwsza od
lat jest w czołówce, obecnie zajmuje
4. miejsce na 16 drużyn.
Turnieje odbywają się dwa razy w
tygodniu, w poniedziałki i czwartki
o 17:00. Raz w miesiącu, w każdy

drugi poniedziałek rozgrywane
są turnieje korespondencyjne (
łącznie bierze w nich udział nawet
1000 par z całej Polski). Jeleniogórska ekipa liczy niespełna 30
osób. Przekrój wiekowy jest bardzo
różny, od dziewcząt ze szkoły podstawowej po mężczyzn w wieku
przeszło 70 lat.

Brydż sportowy to także doskonała dla dzieci i młodzieży nauka
przez zabawę. Gra rozwija w nich
umiejętność podejmowania decyzji
i ponoszenia odpowiedzialności za
ewentualne błędy, zmusza do ich
analizy, samooceny i samokrytyki.
Może być to dla nich nie tylko przygoda intelektualna, ale też forma
kształcenia charakteru. Brydż
zaawansowany wymaga wiedzy z
szeregu dziedzin (matematyki, logiki czy psychologii), prowokuje do
nauki języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Wreszcie

uczy samokształcenia. Brydż w
końcu stanowi bardzo przyjemny,
rozwijający intelekt i charakter
oraz przede wszystkim tani sposób
spędzania wolnego czasu.
Prezes klubu zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w
turniejach i grach towarzyskich w
ramach klubu „Zabobrze” . Dobra
zabawa i mile spędzony czas gwarantowany! Wszelkie informacje na
stronie internetowej: http://brydzjeleniagora.pl.tl

Aldona Hawer

Dziś w hali przy ul. Złotniczej odbyły się dwa mecze
najmłodszych piłkarek ręcznych klubu MKS Finepharm Jelenia Góra.
Zagrały dziewczynki z rocznika 96-97r. Przeciwnikiem
podopiecznych Marty Oreszczuk
były zawodniczki z zaprzyjaźnionego niemieckiego klubu SV
Koeve Gorlitz.
Każdy z dwóch meczy, trwał
30 minut, po 15 minut każda
połówka. Młode jeleniogórzanki
przystąpiły do pierwszego starcia
nieco wystraszone i rozkojarzone. Pierwszy pojedynek zakończył się zdecydowaną wygraną
Niemek 21:12.
Po zmianie stron, dziewczynki
odpoczęły i zmobilizowały się do
podjęcia walki. Drugi mecz był

już wyrównany od pierwszych
minut, po 15 minutach na tablicy
widniał remis 8:8, a zakończył
się sprawiedliwym wynikiem
20:20.
W drużynie Finepharmu wyróżniającymi się piłkarkami są :
Ania Herbut, Basia Barczyńska i
Ola Oreszczuk, które występują
także w młodej kadrze Dolnego
Śląska.
Rewanż z niemieckim zespołem odbędzie się 19.04.09
w Gorlitz.

Aldona Hawer

KONKURS
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”

Kolejna rowerowa impreza
W najbliższą sobotę 28.03 odbędzie się wyścig przełajowy
o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Organizatorem
jest Izersko–Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko–Narciarskie. Współorganizatorem zaś Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.
Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród
młodzieży i społeczeństwa oraz
promocja Miasta Jeleniej Góry i
Regionu Karkonoskiego.
Wyścig zostanie rozegrany w
dniu 28-03-2009 r. o godz. 1030
na pętli okrężnej 2500m w Jeleniej
Górze -Cieplicach na stadionie

Polsko-niemiecki mecz przyjaźni

Międzyszkolnego Ośrodka Sportu,
ul. Lubańska.
Warunkiem dopuszczenia do
wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w biurze zawodów
w czasie rejestracji, aktualnej na
rok 2009 licencji kolarskiej wydanej przez Narodową Federację
Kolarską lub Regionalny Związek

Kolarski. Ponadto w kategoriach
wiekowych do lat 16 ważnych badań lekarskich. Prawo startu mają
zawodnicy w kategorii Żak 11-12
lat, Młodzik 13-14 lat, Junior młodszy 15-16 lat, Junior 17-18 lat, Elita
+ Orlik 19lat i starsi, Kobiety, oraz
Mastres 30lat i starsi z podziałem
na kategorie od I do V. Zawodnicy
startują obowiązkowo w kaskach
sztywnych.
Dla uczestników przewidziano
nagrody. W każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III nagrody
rzeczowe, od I –VI miejsca dyplomy

oraz Puchar dla najlepszego klubu .
Jeżeli w kategorii wiekowej startuje
mniej niż 10 uczestników nagrody
otrzymują tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii.
Dla chętnych podajemy kontakt
do dyrektora wyścigu: Zbigniewa
Leszka: zbigniew.leszek@gmail.
com

Aldona Hawer

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Carlos poległ w meczu z Mistrzem Polski
Nie sprawiły niespodzianki piłkarki ręczne Carlos Astol
Jelenia Góra i przegrały na własnym parkiecie z SPR Asseco BS Lublin 30:43.

już w ięk szej zm ia n ie.
Ostatecznie Carlos Astol
przegrał 30:43.

Spotkanie rozpoczęło się od
bramek gości. Dopiero w 8 minucie do bramki trafiła Monika
Odrowska.
Zawodn icz k i Ca rlos A stol
starały się odrobić straty, jednak zbliżenie się na 4 bramki
do SPR (10 - 6 w 15min) było
ma k si mum ich moż l iwości.
Nie do zatrzymania w zespole
lubelskim była dziś Sabina Włodek, łącznie ( nie grała w całym
mecz u) zdobyła 11 bra mek!
Lewosk rz ydłowa SPR w ielo krotnie reprezentowała nasz
kraj, a także w ybierana była
najlepszą skrzydłową Polski!
Głównie dzięki jej bramkom,
zespół gości prowadził nawet
8:17. Dwadzieścia straconych

Ca rlos A stol Jelen ia
Góra – SPR Asseco Lublin
30:43 (11:20)
Ca rlos : Sza lek , Ko złowska , Odrowska 6,
Kocela 4, Fursewicz 4,
K a c z y ń sk a 4, Kobz a r
3, Stochaj 3, Konsur 2,
Dąbrowska 2, Buklarewicz 2, Przybysz, Rykaczewska.
S PR : S a d o w s k a J u rate – Włodek 11, Wolska 7, D.Malczewska 5,
E .Ma lczewsk a 4, Rola
4, Rukaite 4, Figiel 3,
Wojdat 2, Damięcka 2,
Repelewska 1.

bramek w ciągu zaledwie 30
minut zapowiadało na prawdziwy pogrom naszej drużyny.
Pier wsza połowa kończ y się
prowadzeniem Lublina 11-20.
Druga połowa meczu to ciągłe
powiększanie przewagi SPR-u.
Trener Edward Jankowski wystawił do gry szczypiornistki z
drugiego składu, które i tak nie
dały sobie odebrać kilkunasto
bramkowego prowadzenia. Po
dziesięciu minutach drugiej
części meczu jeleniogórzanki
przegrywały już 14:30. Trener
Zdzisław Wąs dał szansę w ystępu zawodniczkom rezerwowym, z których dobrze pokazała
się Karolina Konsur. Do końca
spotkania, obraz gry nie uległ

Aldona Hawer

Kolarze Lechii Piechowice trenowali w Hiszpanii
Kolarze górscy Klubu Sportowego Lechia Piechowice zawodnicy mogli potrenować i
wrócili z dwutygodniowego zgrupowania w hiszpańskiej skorzystać z cennych wskazówek – dodaje prezes klubu Jacek
miejscowości Calpe na wybrzeżu Costa Blanca.
Kamiński.

Panują tu znakomite warunki
do treningów - w ciągu dnia
temperatura oscylowała wokół
20 stopni C.
- Okolice Calpe są rajem dla
c yk l istów. Kola rsk i tren i ng
dodatkowo urozmaica ukształtowanie terenu – powiedział
trener Michał Krawczyk.
Płaskie i kręte trasy wzdłuż
wybrzeża przeplatają się z górskimi serpentynami (nawet do
wys. 1200 m n.p.m.). Treningi
zaczynały się codziennie przed
południem i trwały od 3 do 5 godzin. Regenerację po treningach

Pierwsze punkty
Karkonoszy

Zaplanowany na niedzielę
22.03. na Stadionie przy ul. Wróblewskiego 9 we Wrocławiu mecz
o Mistrzostwo IV Ligi piłkarskiej
między Ślęzą II Wrocław i Karkonoszami Jelenia Góra został
odwołany. Przedstawiciele Ślęzy
przysłali do Jeleniej Góry fax, w
którym informują, iż nie przystąpią do niedzielnego meczu w
roli gospodarza. Oznacza to, że
nasi piłkarze otrzymali 3 punkty
walkowerem.
Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmie Wydział Gier Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

ułatwiały znakomite warunki
hotelowe (m.in. jacuzzi, sauna,
masaż wodny).
Na zgrupowaniu przebywało
dziesięciu zawodników (w tym
m.in. kilku młodych obiecujących młodzieżowców, którzy dołączyli do klubu w tym sezonie).
Kolarze liczą, że w takich warunkach znakomicie przygotują
się do sezonu startowego, który
rozpoczyna się w kwietniu.
- Ty m ba rd ziej, że w t y m
samym czasie w tym samym
hotelu, przebywał olimpijczyk
Marek Galiński, z którym nasi

Aldona Hawer

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

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

kuchnia polska

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

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
075-7522980, 603533953, 697397297
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

Od 13 marca 2009 - 23:30 do 20 marca 2009 - 23:30

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE

33 latek - pozna zadbaną kobietę
do 45 lat. Cel - delektować się
sexem Dyskrecja - 724 529 875
34 latek - pozna - zadbaną
kobietę do 50 lat wolną. Cel kosztować sex - dyskrecja - 693
489 679
35 latek pozna zaniedbywaną
- mężatkę do 45 l.(szczupłą)
samotną też, pełna dyskrecja,
celem niezobowiązującej przyjaźni Krzysztof - 885 608 524
Atrakcyjna studentka - pozna
pana w zamian za wsparcie
finansowe - 721 505 929
Dla dziewczyn, pań - - prywatnie
- 728 340 340
Dyskretny, brunet - wysoki 27
letni, zadbany pozna panią w
wieku 20-40 lat w celu spędzenia
wspólnych, miłych i erotycznych
chwil, dyskrecja 100% - 519
629 810
Mężczyzna 36 lat - dla dziewczyn, pań, par zadbanych do
niezobowiązujących dyskretnych
spotkań 100 procent dyskrecji i
vice-versa - 660 707 657
Miły facet 40 latek - pozna panią
do spotkań bez sponsoringu sms
najpierw - 691 020 798
Mikołaj zasponsoruje Panią,
- wiek, wygląd bez znaczenia!
Proszę się zastanowić - 505
390 884
Pan 31 l dla kobiet - Pan 31 l dla
kobiet - 721 822 607
Pan dla pań - bez sponsoringu
okolice Jeleniej Góry, Bolesławiec - 603 783 494
Przewodnik dla pań - Przewodnik
dla pań - 728 340 340
Zasponsoruję ładną - dziewczynę
w wieku od 18 do 25 lat - 608
104 288

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Auto Pomoc - Kraj - zagranica.
Wypożyczalnia lawet - 790
320 241
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Bus 6 osobowy propozycje
– 609 172 300
Autolaweta 24h - transport aut po
wypadku usługi motoryzacyjne
skup aut - 886 418 051
Bus 9 osobowy - wynajem kraj,
zagranica, cena do negocjacji
- 666 864 576
Bus towarowy blaszak - wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport
kraj - zagranica do 1,5t - 606
508 723
MPT - Przewozy regionalne
- przewozy osobowe do Czech
– całodobowo Faktura VAT, email maklarite@vp.pl - 075 71 74
025, 607 763 204

Przewozy osobowe SPEED TRANS - lotniska
- Berlin, Praga, Wrocław
- codzienne transfery
- także odbieramy
z lotnisk - 75 64 75 364 i
507 804 737
Przeprowadzki kompleksowe
- Transport pianin, sejfów, itp.
- 516 146 075
Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec - 693 331 170

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Przewozy Na Lotniska - Berlin
- Drezno - Praga - Wrocław Katowice - 785 537 157
Przewozy pasażerskie - i transportowe. Profesjonalne usługi
przewozowe SKI-BUS. Zapewniamy punktualność, bezpieczeństwo i komfort jazdy - 505
639 310
Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin
Faktura VAT, e-mail maklarite@
vp.pl - 757 17 40 25, 607 763
204
Tani transport - krajowy i zagraniczny. Ładowność 1,5 t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Transport - wywrotka 3-osiowa
15 ton. Transport: ziemi, zwietrzeliny, piasku. tłucznia, gruzu,
itp. ( Jeżów Sudecki ) - 607
377 281
Transport - przeprowadzki - 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
Transport Kraj/zagranica 1.5 T
- Bus z plandeka(firanka) 8 euro
palet. Solidnie, wystawiam fakturę VAT - 601 882 738
Transport towarowy - 7t z hds 3t
- 507 576 765
Zabiorę autem osobowym kombi, 2 osoby na trasie Jelenia
Góra - Londyn w dniu 27.03.
Możliwość dojazdu pod wskazany adres. kontakt: jelenia.
londyn@wp.p - 601 882 780

USŁUGI
BUDOWLANE

Kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody, duże
powierzchnie) solidnie i
fachowo - 075 75 14 321, 608
658 351, 668 165 266
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
Malowanie – 609 172 300
Dekarstwo - pokrycia
(dachówka, papa, blacha) oraz
docieplenia budynków - 504
997 671
Bezpyłowe gładzie - gipsowe
na mokro, malowanie oraz tynki
gipsowe - 662 485 024
Brukarstwo - układanie kostki
betonowej, granitowej. Tanio i
solidnie! - 663 232 265
Budujemy dom - firma budowlana, dom pod klucz - 507 445
930
Ciesielstwo-dekarstwo - wykonujemy konstrukcje dachowe

oraz pokrycia dachowe - 697
090 301
Dekarstwo - blacharstwo wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A do
Z - 693 788 140
Docieplenia budynków - kompleksowe wykończenia wnętrz
konkurencja - 511 340 399
Domy, dachy - kompleksowe
wykonanie domów w konstrukcji
szkieletowej drewnianej oraz
tradycyjnej. Dachy. Remonty i
adaptacje. - 504 122 172, 601
582 626
Glazura, gładzie - malowanie,
panele oraz inne prace tanio i
solidnie - 608 425 553
Koparko-ładowarka Case - prace
ziemne - 609 444 171
Koparko-ładowarka wykopy równanie terenu wykopy pod
fundamenty przyłącza wodne,
kanalizacyjne, szamba oczyszczalnie ekologiczne, sprawnie,
fachowo i tanio - 785 535 629
Malowanie, regipsy, gładź szpachlowa, remonty mieszkań
itp. - 516 666 638
Minikoparka, małe wykopy przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Naprawa okien - drzwi konserwacja - wymiana uszczelek
szyb, renowacja drewnianych,
montaż - demontaż stolarki - 606
508 723
Ocieplanie domów - przyjmiemy
zlecenia na ocieplenia domów.
Konkurencyjne ceny. Możliwość
zamówienia materiału ze zniżkami firmy. Szybko i solidnie.
- 607 190 004
Ocieplenia - przyjmiemy zlecenia
na ocieplenia domów - szybko
tanio i solidnie - 607 190 004
Ogólnobudowlane - Wykonujemy
elewacje, dachy, wymiana okien,
remonty domów, mieszkań, biur,
instalacje elektryczne. itp. Tanio
i solidnie. Zapraszamy - 601
542 602
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Płytki glazura panele - malowanie itp. remonty mieszkań - 509
362 908
Podłogi granitowe - sprzedaż
oraz montaż - 790 265 164
Prace ziemne - koparko-ładowarka + młot, łyżki: 30 , 60 , 100
cm . wszystkie prace związane z
robotami ziemnymi oraz rozbiórki
budowlane - 607 377 281
Remont domów i mieszkań kompleksowo. Szybko i solidnie.
Zajmujemy się również ocieplaniem domów w konkurencyjnych
cenach. - 607 190 004
Remonty - Tynki, gładzie, malowanie, wymiana okien, drzwi,
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

glazura itp. Solidnie! - 506 623
977
Remonty - Usługi remontowo
budowlane w zakresie: - glazura
i terakota - panele, podłogi - tynki,
regipsy, itp. - 609 335 334
Remonty - Usługi remontowo
budowlane w zakresie: - glazura
i terakota - panele, podłogi - tynki,
regipsy, itp. - 607 190 004
Remonty z pomysłem solidnie,
szybko, przy użyciu profesjonalnych narzędzi, transport materiałów - 504 596 483
Remonty dachów - adaptacja
poddaszy, wykańczanie mieszkań - 693 039 453
Remonty kompleksowe - malowanie, gładzie, regipsy, panele,
płytki, tynki, montaż drzwi, okien,
ocieplenia domów, podłogi - 781
974 255
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
Remonty mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań,
biur, domów. Tynki, malowanie, panele, glazura. Instalacje.
Fachowo i na czas. Rachunki.
Konkurencyjne ceny usług - 723
048 638
Remonty od A-Z - malowanie,
tapetowanie, glazura, tynki, podłogi, drzwi, okna, kompleksowo
łazienki i mieszkania. Solidne
wykonanie - 661 813 056
Remonty - prace remontowowykończeniowe mieszkań i nie
tylko. Regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż
drzwi, sufity podwieszane. Solidnie i dokładanie - 796 801 777
Roboty ziemne przyłącza szamba oczyszczalnie wykopy
pod fundamenty zbieranie
humusu tanio sprawnie fachowo
- 785 535 629
Roboty zimne koparko-ładowarka - transport kruszywa - 669
935 107
Szybko tanio i solidnie - wykonam
prace wykończeniowe - 791
969 023
Tanie remontowanie - malowanie,
tapetowanie, gładź, panele - ceny
do uzgodnienia - 662 077 015
Tanio i solidnie! - usługi ogólnobudowlane - wykonujemy:
remonty mieszkań kompleksowo,
brukarstwo- granit, beton, docieplenia i elewacje - 793 789 775
Tynki gipsowe maszynowe wykonujemy profesjonalne tynki
gipsowe oraz bezpyłowe gładzie
- 662 485 024
Tynki maszynowe i cementowe
- – wapienne - agregatem. Młoda
doświadczona brygada spełni
Twoje wymagania. Nie czekaj,
dzwoń już teraz. Atrakcyjne ceny
- 509 112 915
Tynki maszynowe, cementowe
- i gipsowe, szybko tanio i profesjonalnie. Wolne terminy, faktura
VAT w razie potrzeby - 667 934
227
Układanie cyklinowanie podłóg
- układanie cyklinowanie podłóg
- 606 679 629
Usługi hydrauliczne - remonty
mieszkań - 513 194 392
Usługi remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Usługi remontowo - budowlane
- kompleksowe wykończenie
wnętrz, docieplenia budynków,
konkurencyjne ceny - 725 659
396

Usługi remontowo-budowlane
- Remonty mieszkań, biur, adaptacja pomieszczeń gwarancja
wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 884 134 161
Usługi w zakresie układania płytek - ceramicznych i gresowych
- kuchnie, łazienki, schody - 790
265 164
Utwardzanie placów - dróg roboty
ziemne, koparko - ładowarka,
wywrotki 15t. - 501 313 877
Więźby dachowe - wykonujemy
więźby dachowe eksportowane
z certyfikatem o wilgotności
15%, strugane, fazowane. Projekt komputerowy indywidualnie
dla każdego klienta. Podbitki,
boazerie suche. - 504 122 172,
601 582 626
Wykonuje remonty - dachów w
dachówce - 722 152 800
Wykonujemy tynki - maszynowe
gipsowe i cementowe. Szybko
tanio i profesjonalnie. Faktura
VAT w razie potrzeby - 667 934
227
Wykończenia kompleksowe wykończenia domów, solidna
firma, niskie ceny - 889 897 143
Wykończenia wnętrz - na terenie
Jeleniej Góry i okolic w dobrej
cenie i profesjonalnie również
ogrodzenia i elewacje - 723
379 850
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
Wylewanie posadzek - 11zł/m2
- 661 837 156

USŁUGI
RÓŻNE

Biuro Rachunkowe KO-ALA
- pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Karcher – profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, rolet, tapicerki
samochodowej, wystawiam
rachunki – 609 600 807 i 075
642 03 15
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Pracowałeś w Holandii, chcesz
zwrotu podatku, nawet do 5
lat wstecz, uzyskać rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia
zdrowotnego zadzwoń - 695
133 584

Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia 511 867 216, 075 76 49 237
Profesjonalne pogotowie komputerowe - 792 371 176
Podciśnieniowe czyszczenie
mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerek

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

23 marca 2009 r.

OG£OSZENIA
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 29.03.2009

samochodowych – 609 172 300
– 075 75 242 66
Zakład z wieloletnią praktyką
świadczy usługi w zakresie
napraw powypadkowych oraz
bieżących – związane z rejestracją pojazdu – Piechowice
Pakoszowska 3 A – 696 594
665
Anteny serwis - montaż zestawów SAT. Masz problem z odbiorem kanałów, zanika ci obraz
zadzwoń - ustawimy antenę
- 792 859 985
Biuro Rachunkowe KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT - alakow@onet.eu
- 601 837 677
Diagnostyka komputerowa
- samochodów. ABS – silnik
– nawigacja – SRS, kasowanie
błędów, inspekcji olejowych.
Dojazd do klienta - 791 997
309
Domowe ciasta - na różne okoliczności w cenie od 20 zł za blachę + produkty - 663 952 268
Domowe pierogi tradycyjny smak
i wykonanie dla firm, klientów
indywidualnych. Dowóz w miesicie gratis - 603 516 525
Domowe wypieki ciast - możliwa
współpraca - 518 095 896
Elektryczne instalacje - szybko
tanio solidnie - 501 629 906
Elektryk - instalacje elektryczne,
awarie, pomiary, odbiory, tanio i
solidnie - 500 602 762
Instalacje elektryczne - instalacje
elektryczne - 603 199 021
Internet bezprzewodowy WiFi
- Dzielenie Internetu na kilka
komputerów. Konfiguracja i
zabezpieczanie sieci bezprzewodowych - 609 805 185

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
- 075 75 242 66
Komunie, wesela, chrzciny organizacja i obsługa wszelkiego
rodzaju imprez okolicznościowych. Catering - 513 019 690
Kreowanie wizerunku firm i osób
- Budowanie pozytywnych relacji
wewnętrznych i zewnętrznych
firm - 796 677 708
Nowe biuro rachunkowe - Karpacz pełen zakres usług kadry,
ZUS, doradztwo podatkowe i
prawne. Karpacz ul. Kowarska
5a - 605 270 365
Organizacja imprez - konferencji
szkoleń, spotkań integracyjnych,
wesel, przyjęć komunijnych. Pensjonat Max Karpacz ul. Kowarska
5a - 605 270 365
PC-NET komputery - sieci,
naprawa zalanych laptopów,
przegrywanie video na DVD - 607
307 967
Pogotowie komputerowe naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.

Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 609 805 185
Pokrowce na krzesła - wypożyczanie na wesela, jubileusze i
inne szczególne okazje. Matowe,
z szarfą. Dowozimy na miejsce
uroczystości i zakładamy - 695
791 016
Pomoc w odszkodowaniach miałeś wypadek?? nie dostałeś
odszkodowania ? Bądź czujesz się oszukany? Nie czekaj
zadzwoń my Ci pomożemy !!
- 509 029 334
Projektowanie i budowa ogrodów
- dekoracja wnętrz, aranżacje
okien tanio, wieloletnia praktyka
- 500 602 762
Prowent - biuro usług księgowych
- poprowadzi KPiR, KH, ryczałt
, kadry i place, płatnik , VAT od
materiałów budowlanych, pity
roczne - 509 677 922
Sala na wesela w Karpaczu do
200 osób. Dostępny hotel w
obiekcie - więcej informacji na
stronie akademii tańca Frydrych
w Karpaczu - 609 298 201
Sztachety, ogrodzenia - drewniane oraz balustrady balkonowe
wykonuje na zamówienie - 693
502 103
Ścinka drzew, wycinka krzaków,
- zarośli, wiosenne koszenie starych traw, cięcie drewna na opał,
łupanie, układanie, Wszystko
robię solidnie ceny do negocjacji
- 516 666 638
Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos - zapraszamy. Cieplice ul. Cieplicka 74
szkoła nr 6 - 502 108 290
Wykonam instalacje - elektryczne
- 603 199 021
Zakładanie, projektowanie ogrodów - Zakładanie, projektowanie
ogrodów - 606 918 651

USŁUGI
KOREPETYCJE

Korepetycje, konwersacje z
języka rosyjskiego - wszystkie
poziomy - 602 779 383
Korepetycje z francuskiego
- wszystkie poziomy, tłumaczenia, matura - 691 688 237
Kurs obsługi komputera w
Twoim domu - systemy XP,
Linux, Vista - jeśli nie masz
komputera, na czas lekcji
zostanie przywieziony do Ciebie komputer edukacyjny - 506
275 440
Angielski korepetycje - Planujesz wyjazd? Masz problemy w
szkole. Ucz się tego co ważne,
efektywnie! Bez nudy 25zł/godz.
- 500 052 751
Korekta prac na każdym poziomie - 1 strona/5 zł. Pełny profesjonalizm - 663 359 461
Korepetycje - język polski - profesjonalne przygotowanie do
matury, egzaminów - wszystkie
poziomy. Materialny do zajęć
gratis. Gwarancja skuteczności
- 663 359 461
Korepetycje matematyka - fizyka
chemia tanio - 606 628 249
Prace maturalne, licencjackie
- magisterskie - pełny profesjonalizm i duże doświadczenie
- 663 359 461
Studentka filologii angielskiej
- udzieli korepetycji, przygotuje do matury, tanio (20zł/h).
GG10474417 - 607 246 226
Tanio - język polski - podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia. Możliwy dojazd. Absolwentka
filologii polskiej - 784 715 341

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

OKNA

Z DREWNA

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
-PODWÓJNY SYSTEM
USZCZELEK

promocja wiosenna

OKNA

Z PCW

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
-POTRÓJNY SYSTEM
USZCZELEK

Agencja fotograficzna - ślubna,
plenerowa, biznesowa, reklamowa - 514 666 031
Agencja fotograficzna - fotografia:
ślubna, plenerowa, okolicznościowa. Foto książka w pakiecie.
Profesjonalnie i kompleksowo.
Już dziś umów się na spotkanie
i sprawdź nasze ceny!!! e-mail:
biuro.af@o2.pl - 514 666 031
Oferta fotografii ślubnej - zdjęcia okolicznościowe, chrzciny,
imprezy, Jelenia i okolice. Atrakcyjne ceny, strona WWW na
maila zapraszam. Kontakt: isotope@o2.pl - 609 413 293

USŁUGI
MUZYCZNE

Karaoke - super imprezy - profesjonalna organizacja imprez
karaoke na najlepszym sprzęcie
audiowizualnym - 517 900 425
Merkury z Jeleniej Góry - to
czteroosobowy zespół wspaniale obsługujący wesela i inne
imprezy. Różnorodny repertuar,
też dęciaki i trochę Jazzu - 511
958 367
Zespół muzyczny Crazy Dance
- wesela i inne imprezy okolicznościowe, tanio i profesjonalnie
- 665 209 669
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USŁUGI
SPRZĄTANIE

Solidna osoba - lub 2 posprzątam
mieszkanie, biura itp. możliwość
wystawienia faktury - 668 016
418
Sprzątanie biur - mieszkań, klatek schodowych, mycie okien,
sprzątanie po remontach - 798
150 749
Sprzątanie posesji - prace ogrodowe tereny zielone czyszczenie
nieużytków wycinka itp. Zapraszam! - 781 878 407

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Tipsy żelowe, manicure, pedicure, henna, parafina, makijaż
okazjonalny - zapraszam serdecznie - 790 769 171
Masażystka - doskonały relaks
i zastrzyk energii dla zapracowanych i nie tylko. Masaż
całościowy lub częściowy - 663
641 363

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)
Nowoczesna odchudzanie - z
nami szybko stracisz na wadze
i pozbędziesz się cellulitu, bez
wysiłku lub z wysiłkiem. 10 min. u
nas to tak jak 4 godz. na siłowni.
Studio „FIGURA” ul. Poznańska
21 w J. Górze - 604 284 638
Pedicure specjalistyczny! - odciski, wrastające paznokcie, grzybice, modzele, itd. Sterylnie,
bezpiecznie ul. Konopnickiej 1,
wejście od kościoła Pankracego
- 600 427 099
Profesjonalne przedłużanie zagęszczanie włosów naturalnych - 510 272 915
Profesjonalnie paznokcie żelowe
- naturalny wygląd - gwarancja 4
tygodnie. Gabinet ul. Poznańska
26a - 606 975 441
Rehabilitacja osób - z dysfunkcjami neurologicznymi (udar,
SM, niedowład) mgr Fizjoterapii
- metod PNF - 605 380 473
Szkolenia w przedłużaniu włosów
- metodą hot keratin, warkoczykowa - 510 272 915
Tipsy żelowe 35 zł - posiadam
certyfikat, Zabobrze III - 782
791 316

ZA DARMO
ODDAM-PRZYJMĘ

Oddam bezpłatnie gruz budowlany – 500 599 112
Oddam ciuszki - dla dziewczynki
do 18m-ca. - 506 190 702
Przyjmę kojec i ciuszki - na 2
letnią dziewczynkę oraz ubrania
na 16 letnią dziewczynę wzrost
170 cm i jeśli ktoś z Państwa ma
kojec, dziękuję - 506 541 651

ZGUBIONO

Dowód osobisty - 20 marca
zgubiono dowód osobisty. Imię
posiadacza Łukasz H. Proszę o
kontakt. - 723 342 738
Dowód rejestracyjny - 13.03 zgubiono dowód rej. na stacji benzynowej na ul. W. Pola w Jeleniej
Górze. Obsługa stacji zagubiła
numer telefonu do klienta, który
znalazł dokument. Proszę o kontakt. - 600 490 415
Zaginął Labrador - 13 marca kolor biszkopt, pies miał czarną
obrożę z metalową klamką i
prostokątem z fioletowymi nitami,
kulał na tylną łapę - 075 761
65 24
Zgubiono dokumenty - w okolicach 1 Maja - Bankowa (prawo
jazdy, dowód osobisty i dowód
rejestracyjny) W razie znalezienia proszę o kontakt telefoniczny
- 696 105 866
Zgubiono dowód - zgubiono
dowód osobisty z kartą do bankomatu i kartami bibliotecznymi
z Grodzkiej Biblioteki w Jeleniej
Górze. Znalazcę proszę o kontakt
lub o zwrot tych dokumentów
do biblioteki Książnica - 663
592 332
Owczarek - 6 marca zaginął w
Lubaniu 3 letni owczarek niemiecki długowłosy, czarny-podpalany. Za znalezienie wysoka
nagroda. - 506 368 675

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZNALEZIONO

Znaleziono psa! - w okolicy szpitala na Zabobrzu znaleziono psa
(kundel) koloru kawa z mlekiem,
z czarną obrożą. - 509 896 657
Bilet miesięczny - na nazwisko
Gorczyca - 506 496 196
Okulary - w sklepie z firankami
klientka zostawiła okulary, okulary są do odebrania w sklepie u
ekspedientki - 075 64 69 077
Skradziono dokumenty - skradziono dokumenty z samochodu
dowód osobisty dowód rejestracyjny auta Ford Eskort przy ul.
Kilińskiego na nazwisko Dyla
Mariusz. Jeśli może ktoś znalazł
bardzo proszę o kontakt - 693
272 084
Znaleziono jamnika - Zabobrze
II. Właściciele proszeni o pilny
kontakt. - 793 662 383

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Bez pośredników Zabobrze I,
43m2, IV piętro, dobre położenie - 602 600 556
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
Duży dom ( z restauracją)
na Wrocławskiej – posesja
0,5h +budynek gospodarczy,
murowany, piwnica kuta w
skale – dwukomorowa – 661
059 918 – sprzedam, zamienię,
wynajmę
Sprzedam lub zamienię M4 0
trzy pokojowe, 54m2 – Zaborze
II na kawalerkę na Zabobrzu I
lub II do 25m2 – 501 038 525
Mieszkanie własnościowe 39m2 w Jeleniej Górze na
Karłowicza – składa się z: 2
pokoi, kuchni, łazienki z wc i
przedpokoju. Po kapitalnym
remoncie z wymianą okien i
paneli – zabudowany balkon,
wysoki parter – cena 140 tys.
– 603 365 231
67m2 - 3 pokojowe Zabobrze
III, 1 piętro, budynek cegła bez pośredników 235000 - 695
208 669
Mieszkanie 64m2 w nowym
bloku z cegły, 3 pokoje z ogródkiem, blisko centrum w tym
działka w okolicy - 502 415
200
Nowy dom do własnego wykończenia w Jeleniej Górze - ładne
miejsce - działka 1030m3 wszystkie media - 514 316 781
176422. Atrakcyjna działka oferuję Państwu działkę budowlaną blisko Jeleniej Góry ze
wszystkimi mediami. Roksanes
Żukowski - 508 240 831
176425. Trzypokojowe dwupoziomowe - mieszkanie w nowym
budynku stan deweloperski 73m2
- 508 240 831
176430. 55,5m2 - dwupokojowe
blisko centrum. Mieszkanie w
stanie deweloperskim 3400zł/m2
- 508 240 831
176547. Dom o wielkim potencjale – 230 m2, z wolnostojącym
garażem76 m2,w okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce o pow. 1980 m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych. - 608 476 183
i 608 021 872
176658. Przepiękne pastelowe
mieszkanie. 51m2 z dużym,
balkonem. Nowe instalacje.
Nowe okna. Dobrej klasy panele.
Południowa wystawa okien rozświetla pastelowe kolory ścian.
PARTNER Nieruchomości - 502
068 168
176702. Szklarska Poręba Górna
- duże mieszkanie, piękna kamienica przy głównej ulicy, w samym
centrum Szklarskiej, 132 m2, po
remoncie, 2 garaże, ogródek,
nPARTNER - 790 359 599
176708. 50 m2 na Moniuszki
- 3 pok. 50 m2. nowe drewniane
okna, łazienka w kaflach, cena
175 000 zł - 662 040 448

Sprzedam
Halę produkcyjno-magazynową powierzchnia
1400m 2, do tego działka
gruntu 6500 m2 , teren
uzbrojony i ogrodzony z
dwiema wiatami
(ok. 200 m 2)
601 819 899

176712. 69 m2 na Kadetów - 2
pok., pierwsze piętro, po remoncie, zabudowa kuchenna, szafa
komandor, cena 268 000 zł - 662
040 448
176736. 53 m2 na Kadetów nowe, 2 pok., nowe okna, nowe
drzwi, nowe panele podłogowa,
nowe kafle w łazience oraz
kuchni, łazienka w pełni wyposażona, cena 200 tys. zł - 662
040 448
176748. 108 m2 obok centrum
- 3 pokojowe drugie piętro w
kamienicy – 230 tys. zł - 602
732 135
176753. Karpacz 2 pokoje – 48
m2 , I-sze piętro w bloku obok
centrum - 195 tys. zł - 602 732
135
176761. Piętro domu Wleń – 73
m2 , trzy pokoje, I-sze piętro,
duża działka – 21 tys. zł - 602
732 135
176796. Dom w Jeżowie Sudeckim - nowo wybudowany z
garażem - 662 112 344
176844. Działka budowlana
- w Janowicach Wielkich 60zł /
m2 Roksanes Żukowski - 508
240 831
177122. Dwupokojowe - do
sprzedania mieszkanie na Zabobrzu dwupokojowe o powierzchni
42 m2 po kapitalnym remoncie.
Cena 158 tys. zł Nieruchomości
Partner - 604 508 308
177140. Sobieszów 120 m2
- czteropokojowe mieszkanie w
Sobieszowie z garażem i ogrodem. Cena 320 tys. zł Nieruchomości Partner - 604 508 308
177152. Trzypokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie w bloku na
Kiepury Partner Nieruchomości
- 604 508 308
177263. Zabobrze 42 m2 - mieszkanie po remoncie dwupokojowe
, oddzielnie kuchnia, łazienka
połączona z WC, III piętro, balkon
Cena 158 tys. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
177265. Noskowskiego 145
tys. - Mieszkanie na I piętrze
, dwupokojowe, duży balkon,
budynek po termomodernizacji
- 604 508 308
177466. Szklarska Poręba 3
pokojowe - balkonem w bloku
sprzedamy Euro-Dom - 601
540 292
177493. 2 pokoje - Karłowicza,
50 m2, 2 pokojowe, rozkładowe,
do remontu, cena 155 tys. zł - 662
040 448
177495. 44 m2 - Kiepury,1 pokój
+ aneks kuchenny, nowe, w pełni
wykończone, wysoki standard,
cena 195 tys. zł - 662 040 448
177499. 3 pokoje Kiepury - 78
m2, rozkładowe, kafelki na podłogach do zamieszkania od zaraz,
cena 291 tys. zł - 662 040 448
177500. Dwupoziomowe - Kadetów, parter, 94 m2, nowe, dwupoziomowe, balkon, cena 251 274
zł - 662 040 448
177501. 36 m2,- Kiepury, 2
pokojowe, 36 m2,duży balkon,
nowe drewniane okna, panele,
miesięczny koszt utrzymania
mieszkania 160zł, cena 145 tys.
zł - 662 040 448
177502. Dwupoziomowe 3 pokojowe – 80 m2, 3 piętro, nowe,
podwyższony standard, bliskość
przyrody, Cena 239 tys. zł 0662040448
177503. 3 pokojowe - Karkonoska 94 m2, po generalnym
remoncie, meble kuchenne ze
sprzętem, czynsz z funduszem
remontowym 210 zł, cena 270
tys. zł - 662 040 448
177505. 51 m2 - Kiepury, 51 m2,
2 pokojowe, nowe okna, drzwi,
duży balkon, panele w pokojach,
kafle w łazience, cena 202 tys. zł
- 662 040 448
177564. Działka 38 zł / m2 - w
Staniszowie, anergia w drodze,
woda ok. 100 m. od granicy
działki. Widok na panoramę Karkonoszy. - 660 35 95 00
177566. Dom 100 m2 - do
remontu w Jeleniej Górze w
zabudowie bliźniaczej, działka
850 m2. Zrobiona została elewacja - ocieplenie „Nieruchomości”
- 660 35 95 00
177569. Dom w budowie - w okolicach Jeleniej Góry, stan surowy
otwarty zadaszony + duży garaż.
Zapraszam do zapoznania się
z ofertą. „Nieruchomości” - 660
35 95 00
177571. Działki w Przesiece - w
cenie od 72 do 77 zł / m2 Minimalna powierzchnia 1800 m2.
Widok na panoramę Karkonoszy.
Energia przy granicy działki. „Nieruchomości” - 660 35 95 00
177593. Dwupokojowe 159 tys.
zł - Komedy Trzcińskiego M-2, 42
m2, po remoncie. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
177596. Noskowskiego i piętro
- mieszkanie o powierzchni 37
m2, duży balkon. Cena 145 tys.
zł. Nieruchomości Partner - 604
508 308

177599. Mieszkanie na gabinet
- położone w centrum miasta
I piętro 61m Cena 230 tyś zł.
Nieruchomości Partner - 604
508 308
177600. Elsnera dwupokojowe
- mieszkanie po remoncie, ciepłe,
słoneczne, powierzchnia 39m,
cena 158 tyś - 604 508 308
177602. Grunty - różnej wielkości
działki budowlane i tereny rolne
w Jeleniej Górze lub okolicy.
Nieruchomości Partner - 604
869 172
177604. Dom w budowie - domy
w standardzie deweloperskim w
bliskich okolicach Jeleniej Góry
- 604 508 308
177610. Dom - Jeżów - Oferta
powraca. Jeżów Sudecki, doskonała cena 139000, wymaga
remontu. Własny ogród. Nieruchomości - 501 736 644
177616. 57 m2, 190 tys. zł duże dwupokojowe mieszkanie
położone blisko centrum, po
remoncie, ładna kuchnia, nPartner - 790 359 599
177692. Mieszkanie w górach
- Duże mieszkanie 132 m2 po
remoncie, położone w samym
centrum Szklarskiej Poręby Górnej, w pięknej kamienicy przy
głównej ulicy, 2 garaże, ogródek,
nPartner - 790 359 599
177748. Dom 280 tys. zł - Okazja
- poniemiecki dom po częściowym remoncie 100 m2, działka
4000 m2, w okolicy Jeleniej
Góry. 280 tys. zł. Jeldom - 668
667 637
177753. 2 pokoje 68 m2 - mieszkanie blisko centrum, II piętro w
zadbanej kamienicy - 175.000
do negocjacji. Jeldom - 668
667 637
177773. Dom w Jeżowie Sudeckim - w zabudowie bliźniaczej
łączony garażami, działka 700
m2 - 662 112 344
177791. Mieszkanie 3 pokojowe
- z balkonem, 50 m2, Zabobrze
II. Mieszkanie ładne i bardzo
zadbane. Cena 175 tys. zł do
negocjacji ! N. Euro-Dom. - 695
384 914
178034. Ładne dwupokojowe mieszkanie 42 m2, III piętro Cena
153 tys. zł - 604 508 308
178039. Elsnera ładne m-2 mieszkanie dwupokojowe po
remoncie, do zamieszkania, bez
żadnych nakładów finansowych.
Nieruchomości Partner - 604
508 308
178043. Domy w budowie - w
standardzie deweloperskim w
okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomości Partner - 604 508 308
178056. Atrakcyjny dom - nowy
dom w Piechowicach na ładnej
zagospodarowanej działce - 508
240 826
178062. Posiadłość - na przedmieściach Jeleniej Góry - 508
240 826
178064. 132 m2 w górach - duże
mieszkanie w Szklarskiej Porębie
Górnej, po remoncie, piękna
kamienica, 2 garaże, ogródek,
379 tys. zł, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
178066. 155 tys. zł dwupokojowe
- ładne mieszkanie po remoncie,
III piętro, balkon, Zabobrze I,
Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
178067. 95 tys. zł, kawalerka położona na I piętrze kamienicy
w centrum Sobieszowa, 31 m2,
Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
178156. Działka w Przesiece - od
72 do 77 zł/m2 Powierzchnia od
1800 m2, energia przy granicy.
„Nieruchomości” - 660 359 500
178158. Dom w budowie - w
okolicach Jeleniej Góry. Pow.122
m2, działka 1329 m2. Duży
garaż. Pełna uzbrojenie: energia,
woda, gaz. Cena: 280 tys. zł.
Zapraszam do zapoznania się
z ofertą. „Nieruchomości” - 660
359 500
178159. Działka 38zł / m2 częściowo uzbrojona, z widokiem na panoramę Karkonoszy.
Powierzchnia 8700 m2. „Nieruchomości” - 660 359 500
178160. Mieszkanie z tarasem
- mieszkanie przy ulicy Kiepury
73 m2 , parter z tarasem i dwoma
balkonami. Jeldom. – 602 727
242
178161. Mieszkanie Zabobrze
- mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I na III piętrze z windą.
Mieszkanie w bardzo ładnej aranżacji do zamieszkania od zaraz.
Jeldom - 602 727 242
178162. Mieszkanie Mała Poczta
- mieszkanie 3 pokojowe w bloku
na III piętrze . Mieszkanie po
kapitalnym remoncie, wymienione okna, na podłogach panele
i kafle, na ścianach gładzie . - 602
727 242
178178. Mieszkanie willowe - z
ogrodem, garażem. Całe piętro
domu w doskonałej kondycji,
ul. Wańkowicza. 4 pokoje, gar-

deroba, gazowe ogrzewanie,
balkon. Niskie koszty utrzymania.
- 501 736 644
178297. Dom o wielkim potencjale – 230 m2, z wolnostojącym
garażem - 76 m2, w okolicach
Jeleniej Góry. Nieruchomość
posadowiona na działce o pow.
1980 m2. Dom wewnątrz w trakcie robót wykończeniowych - 608
476 183 i 608 021 872
178443. 4 pokojowe - Piłsudskiego 86 m2 po remoncie,
zabudowa kuchenna, ogrzewanie
gazowe piec dwu funkcyjny, niski
koszt utrzymania mieszkania
ok. 100zł, cena 260 tys. zł - 662
040 448
178444. Działki bud. z lasem
- 6 km od centrum Jeleniej Góry
pow. 5100 m2 i 9400 m2. Atrakcyjna lokalizacja. nPartner - 604
869 172
178445. Duża kawalerka - Morcinka, 35 m2 ze skosami, bez
skosów 50 m2, bardzo dobra
lokalizacja, blisko przedszkole,
szkoła, parki, sklepy, blisko centrum. cena 145 tys. zł - 662
040 448
178446. Dom 169 m2 - w Jeleniej
Górze, działka 480 m2, cena
470 tys. zł. „Nieruchomości”
- 660359500
178447. 3 pokojowe na Kiepury
– 70 m2 ,słoneczne, rozkładowe,
z aneksem kuchennym cena. 237
tys. zł - 662 040 448
178448. Dwupokojowe Zabobrze
III - mieszkanie rozkładowe o
pow. 52 m2 z balkonem na IV
ostatnim piętrze, do odświeżenia.
Cena 167 tys. zł. nPartner - 604
869 172
178449. 3 pokoje - Wolności 68
m2, rozkładowe, panele, łazienka
w kaflach, szafa komandor, zabudowa kuchenna, cena 239 tys. zł
- 662 040 448
178452. Zabobrze III - 83 m2,
balkon, mieszkanie po remoncie,
nowe okna, nowa instalacja,
zabudowa kuchenna, atrakcyjna
cena 263 tys. zł - 662 040 448
178454. Blisko centrum - mieszkanie na wysokim parterze z
osobnym wejście. 62 m2, dwa
pokoje, idealne na gabinet, biuro
itp. Ogródek oraz altanka gratis.
Cena 198 tys. zł. nPartner - 604
869 172
178455. 2 pokoje – 50 m2, duży
balkon, zabudowa kuchenna,
rozkładowe, cena 165 tys. zł
- 662 040 448
178457. 51m2 - Kiepury, 51 m2,
2 pokojowe, nowe okna, drzwi,
duży balkon, panele w pokojach,
kafle w łazience, cena 202 tys. zł
- 662 040 448
178459. 3 pokoje - Karkonoska
94 m2, po generalnym remoncie,
meble kuchenne ze sprzętem,
czynsz z funduszem remontowym 210 zł, cena 270 tys. zł
- 662 040 448
178461. Dwupoziomowe – 80
m2, 3 piętro, nowe, podwyższony
standard, bliskość przyrody,
Cena 239 tys. zł - 662 040 448
178463. 36 m2, Kiepury - 2 pokojowe ,duży balkon, nowe drewniane okna, panele, miesięczny
koszt utrzymania mieszkania
160zł, cena 145 tys. zł - 662
040 448
178481. 3 pokoje Kiepury - 78m2,
rozkładowe, kafelki na podłogach
do zamieszkania od zaraz, cena
291 tys. zł - 662 040 448
178488. Jeżów działka - atrakcyjnie położona działka w Jeżowie
- do sprzedania. Ładne widoki od
strony Zabobrza. - 508 240 826
178495. 57 m2 - Norwida, 3
pokojowe, duży balkon, cena 185
tys. zł - 662 040 448
178498. I piętro oficyny - blisko
centrum w luźnej zabudowie.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
Pow. 58 m2 po remoncie z osobnym wejściem. Cena 200 tys. zł
nPartner - 604 869 172
178508. Las może być twój
- lokata pokoleniowa - 3,44 ha
lasu buk, dąb, świerk, brzoza,
grab, klon. Od ponad stuletnich
okazów do samosiejek. Zainwestuj i zostań właścicielem lasu.
PARTNER Nieruchomości - 502
068 168
178528. Dom w Karpaczu - w
bardzo dobrej lokalizacji, 8 pokoi,
4 łazienki, salon z kominkiem,
pomieszczenie na saunę. pow.
użytkowej 150 m2. Cena 700 tys.
zł. nPartner - 604 869 172
0,5 ha działki pod budowę domków jednorodzinnych w
Górzyncu. Teren pod lasem,
media obok, dojazd droga asfaltowa - 667 264 181
1,3 ha Jagniątków - działka z
warunkami zabudowy - 100 tys.
zł do negocjacji . Jeldom - 668
667 637
122 tys. zł, mieszkanie, nowe
- okazja! o pow. 40 m2. N.EuroDom. - 695 384 914
135 tys. dom - dom do wykończenia, 153 m2, projekt budowlany,

działka 1480 m2, nowy dach,
ogrodzenie, wszystkie media,
ok. 15km od JG. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
2 pokojowe na Zabobrzu - mieszkanie 2 pokojowe, 51,4 m2 na
czwartym piętrze w bloku 4
piętrowym + piwnica 160 tys. zł
- 605 428 901
2 pokojowe za 99 tys. zł - 49 m2
do remontu w Cieplicach. 1 piętro
w kamienicy - 508 240 821
2 pokojowe Zabobrze I - 39 m2,
po remoncie 145 tys. zł Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
3 pokojowe 170 tys. zł - 51 m2 z
balkonem w bloku do zamieszkania sprzedamy Nieruchomości
Euro-Dom . - 601 540 292
3 pokojowe 51 m2 - z balkonem, do zamieszkania, tylko do
odświeżenia N. Eurodom - 601
540 292
3 pokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu - 508 240 828
3 pokojowe zadbane - zielona
dzielnica 1p. bez pośredników
- 504 786 104
33 m2 – 96 tys. zł - mieszkanie
jednopokojowe z możliwością
przerobienia na dwa pokoje,
bardzo dobry układ pomieszczeń. Duża kuchnia i łazienka z
oknami. - 695 034 321
360 tys. zł - ładny dom – 130
m2, z budynkiem gospodarczym,
pow.150 m2, działka 1300 m2, z
oczkiem wodnym, ok. do km od
JG.N. Euro-Dom. - 695 384 914
37 m2 Zabobrze III - 2-pokojowe
na 3 piętrze. 138 tys. zł - 600
434 800
37 m2, 2 pokoje, kuchnia łazienka po remoncie, nowe
okna, 3p. Zaborze I - cena 138
tys. zł - 502 198 210
39 m2 Zabobrze I - 2 pokojowe po
remoncie. Wysoki parter. Cena
145 tys. zł Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
42 m2 Zabobrze I - 2 pokojowe,
III piętro z windą, po remoncie .
cena 159 tys. zł. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
48 m2 za 143 tys. zł. - 2 pokojowe, ładny rozkład. Zabobrze II.
3 piętro - 508 240 821
48 m2 Zabobrze III - 2-pokojowe,
IV piętro z windą. Cena 160 tys.
zł - 600 434 800
49 m2 okazja! - dwa pokoje Zabobrze II - 662 112 344
51 m2, - mieszkanie 3 pokojowe
w blokach w Cieplicach sprzedamy - 500 242 903
53 m2, 175 tys. zł - mieszkanie
2-pokojowe w bloku przy ulicy
Małcużyńskiego, rozkładowe,
słoneczne, 2 balkony. Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212
58 m2, 182 tys. zł - mieszkanie
3-pokojowe, na Zabobrzu I, po
remoncie, rozkładowe, z zabudowanym balkonem. Katarzyna
Leszczak, CeLDOM - 601 622
219
64 m2 Zabobrze III - 3 pokojowe,
wysoki parter. 220 tys. zł Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
68 m2, 159 tys. zł - Mieszkanie
2-pokojowe w kamienicy blisko centrum. Atrakcyjna cena
i dogodna lokalizacja! Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212
74 m2 w centrum - 2-pokojowe
w centrum Jeleniej Góry. Cena
240 tys. zł Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
Agroturystyka - W Szklarskiej
Porębie Górnej. Dom mieszkalno-pensjonatowy 360 m2 (8
pokoi) i zabudowania gospodarcze na widokowej działce 5004
m2. 1.870.000 zł- do negocjacji.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Atrakcyjna działka - działka
budowlana w Jeżowie Sudeckim o pow. 1650 m2, uzbrojona
we wszystkie media, dogodny
dojazd, wystawa południowa,
cena do negocjacji. - 691 791
071
Atrakcyjna kawalerka - wysoki
standard nowa nie zamieszkała
Zabobrze 2 parter 30 m2 - 509
266 386
Atrakcyjne działki - na Czarnym
- 661 172 470
Bardzo ładna kawalerka - duża
kawalerka o powierzchni 35,08
m2 na czwartym piętrze bloku
w okolicach Morcinka, wysoki
standard, na podłogach panele i
kafle, na ścianach gładzie, niski
czynsz. NSz - 669 620 071
Bardzo ładne - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, blisko centrum, rozkładowe, po remoncie
kapitalnym, garaż do dokupienia.
263 tys. zł Katarzyna Leszczak,
CeLDOM. - 601 622 219
Bardzo ładne 3 pokoje - o
powierzchni 70 m2, po generalnym remoncie, czwarte piętro,
Zabobrze II, w cenie działka
ogrodnicza 300 m2. NSz - 669
620 071

Bez pośredników - dom mieszkalny z częścią pod działalność
usługową-handlową + działka
w Mysłakowicach 300 tys. zł,
do negocjacji po 18:00 - 724
675 885
Centrum 121 m2 - 4-pokojowe
na I piętrze. 300 tys. zł. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
Cztery tanie pokoje - mieszkanie o pow. 67 m2, drugie piętro
budynku kolo Ratusza, budynek
docieplony, panele nowe okna,
balkon, słoneczne, zadbana
klatka schodowa. NSz - 669
620 071
Dom 450 tys. zł - Blisko centrum,
spokojna okolica, wolno stojący,
169/486 m2, 5 pokoi, balkon,
duży taras. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM. - 601 622 219
Dom i 4,6h. ziemi - w Jeleniej.
Maciejowa - 698 265 036
Dom na czarnym - Zabudowa
bliźniacza, 5 pokoi, taras,
124/688 m2, po remoncie, nowe
okna, nowa dachówka, wymienione instalacje. 465 tys. zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Dom w Górzyńcu - wolno stojący,
160/600 m2, 5 pokoi, 2 balkony,
2 garaże, ogrodzona i zagospodarowana działka. 600 tys. zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Dom w Jeleniej Górze - nadaje
się na działalność gospodarcza
- 696 776 840
Dom w Łomnicy - rok budowy
2004, pow. działki 2810 m2,
pow. użytkowa 107 m2, 5 pokoi,
2 łazienki, taras. 590 tys. zł ł.
Daniel Lenik, CeLDOM - 661
114 212
Dom, 12km od Jeleniej Góry
- gmina Jeżów Sudecki - 781
335 274
Dwa pokoje 140 tys. zł - pierwsze
piętro, 37 m2, 2 pokoje, łazienka
po remoncie, panele, nowe okna.
Mieszkanie nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. - 695
034 321
Dwa pokoje za 126 tys. zł - mieszkanie na Karłowicza, na 4 piętrze,
38 m2, do drobnego remontu.
126.000 - 695 034 321
Dwa pokoje Zabobrze I - tylko
125 tys. zł do zamieszkania od
zaraz! - 662 112 344
Dwupokojowe mieszkanie - do
wprowadzenia w Maciejowej,
ogrodzony teren, 45 m2, 165 tys.
zł NS - 514 600 107
Dwupokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu 2, 50 m2,167 tys. zł
NS. - 514 600 107
Działa budowlana 1500 m2 - w
Starej Kamienicy - 793 710 730
Działka 30 tys. zł. - w okolicach
Lwówka Śląskiego. Powierzchnia
1900 m2. „Nieruchomości” - 660
359 500
Działka b. ładnie położona - 30
ar, bliskie okolice Jeleniej Góry,
wszystkie media droga asfaltowa
wydane warunki zabudowy 70zł
/ m2. Bez pośredników - 609
554 369
Działka budowlana - działka
uzbrojona we wszystkie media o
powierzchni 1650 m2 w Jeżowie
Sudeckim, dogodny dojazd,
wystawa południowa, cena do
negocjacji. - 691 791 994
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim o powierzchni 2010
m2 - możliwość budowy bliźniaka
- 606 137 418
Działka budowlana 5300m2 - w
Bukowcu - 514 600 102
Działka na Zabobrzu - przy ul Letniej. 530 m2 idealna lokalizacja.
Wszystkie media. Cena 110 tys.
zł. - 508 240 821
Działka w Dziwiszowie - Sprzedam działkę budowlaną w Dziwiszowie, niedaleko ulicy głównej,
2.900 m2. Cena za metr 75
zł. Cena do uzgodnienia - 695
034 321
Działka w Jeżowie - 1500 m2 z
pozwoleniem na budowę, prąd,
woda, gaz - 662 112 344
Działka w Przesiece - Stokowa
działka z wydanym pozwoleniem
na budowę domu jednorodzinnego. Urozmaicony teren, dostęp
do potoku. 2009 m2. 135 tys. zł
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Działkę w Miłkowie - ok. Karpacza o pow. 4000 m2 w cenie
185 tys. zł NEuro-Dom. - 500
242 903
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim 1500 m2, w Komarnie
1505 m2 - 662 112 344
Działki siedliskowe - Pięć działek
w Wojcieszycach, każda po 3200
m2 w cenie 38zł / m2. Piękny
widok na Chojnik i Karkonosze,
spokojna okolica. Katarzyna
Leszczak, CeLDOM. - 601 622
219
Działki w Ścięgnach - o
powierzchnia 900 -1200 m2 od
125zł / m2. Idealne widoki - 508
240 821

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Działki w Świerzawie - dwie
działki 1km od Świerzawy - Stara
Kraśnica, wielkość w zależności
od potrzeb kupującego. Cena do
uzgodnienia. - 695 034 321
Grunty rolne w Jeżowie Sudeckim
- ładny widok na Karkonosze
cena do negocjacji pośrednikom
dziękuję - 609 582 890
Karpacz 2 pokoje - na I piętrze
w bloku blisko centrum, 48 m2,
balkon, rozkładowe. 195.000zł.
Daniel Lenik, CeLDOM - 661
114 212
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie 39 m2 przy ulicy Wincentego Pola. Cena 152 tys. zł
N.Ż - 509 156 552
Kawalerka - po remoncie - 662
009 700
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 30 m2, parter - 516
722 333
Kawalerka po remoncie - ładna
kawalerka o powierzchni 30 m2
na parterze na Zabobrzu II, po
kapitalnym remoncie, cena do
negocjacji. NSz - 669 620 071
Kawalerka po remoncie - pow.
27 m2, całość po remoncie,
Zabobrze, cena 95 tys. zł. do
małej negocjacji! N. Euro-Dom.
- 695 384 914
Kawalerkę na Zabobrzu - po
kapitalnym remoncie okazyjnie
- 601 540 292
Komfortowe 73 m2 - sprzedam lub wynajmę z kominkiem
wyposażone Cieplice ogrodzone
osiedle - 665 561 306
Komfortowe tanio - mieszkanie
2-pokojowe o powierzchni 49
m2 na parterze na Zabobrzu III,
duży balkon, niski czynsz. NSz
- 669 620 071
Kup, podziel i sprzedaj - 3883000
Doskonała propozycja dla developera pod zabudowę domków,
kompleksu rekreacyjnego, Teren
o bardzo łagodnym nachyleniu z
wystawą południowo zachodnią.
Nieruchomości Partner - 502
068 168
Kupię mieszkanie - mieszkanie 2-3 pokojowe, z balkonem
na Zabobrzu lub ogródkiem w
Cieplicach, parter. Gotówka! N,
Euro-Dom - 695 384 914
Leśne Zacisze działka - 1750m2
Roksanes Żukowski - 508 240
831
Lokal w Sobieszowie - Parter,
45 m2, pod usługowy lub mieszkalny. 115 tys. zł. Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Ładne dwa pokoje - mieszkanie 2-pokojowe przytulne na
pierwszym piętrze o pow. 36
m2, standard bardzo dobry,
blok docieplony, nowa elewacja,
Zabobrze II. NSz - 669 620 071
Ładne mieszkanie 2 pokojowe
- 42 m2, z balkonem, super
lokalizacja na Zabobrzu III. Stan
mieszkania idealny. Cena 175
tys. zł N. Euro-Dom. - 695 384
914
Ładne trzy pokoje - mieszkanie
3-pokojowe o powierzchni 58,72
m2, pierwsze piętro na Zabobrzu
III, środkowe, bardzo ciepłe,
okna nowe, duży balkon, dobry
standard, cena do negocjacji.
NSz - 669 620 071
M-2 56 m2 - ul. Piłsudskiego
wysoki parter po remoncie, plastikowe okna, panele, centralne na
gaz, własnościowe bez pośredników 145 tys. zł - 508 647 464
Maciejowa - Połowa stylowego
domu w podziale pionowym,
rok budowy 2003, 180/886 m2,
5 pokoi, garaż wolno stojący,
2 tarasy z widokiem na góry.
690 tys. zł Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Mieszkalno- pensjonatowy Obiekt w Szklarskiej Porębie
Średniej. 330/7000mkw, sauna,
grill, parking, spokojna okolica przy lesie. 1.900.000zł- do
negocjacji. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Mieszkanie - kawalerka 39m po
kapitalnym remoncie w kamienicy
przy ulicy Wincentego Pola. N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - Po kapitalnym
remoncie 63m w Jeleniej Górze
z balkonem w cichej lokalizacji

cena 230 000PLN.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Sprzedam mieszkanie na Zabobrzu - 508 240 826
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem , zadbane, okna po wymianie, nowa łazienka w Cieplicach
w bloku sprzedam Euro-Dom
- 500 242 903
Mieszkanie 3 pokojowe - os. Orle
z widokiem na Śnieżkę, 2 piętro
pow. 54 m2 meble kuchenne w
zabudowie. Cena 220 tys. - 602
554 493
Mieszkanie 3 pokojowe 64m2
- Słoneczne, rozkładowe. Zabobrze II . Cena 185 tys. - 669
476 774
Mieszkanie 38 m2 - dwa pokoje
Zabobrze I - 662 112 344
Mieszkanie 50 m2 do remontu
- Zabobrze III, wysoki parter,
2 pokojowe,150 tys. - 608 621
978
Mieszkanie bezczynszowe - 3
pokojowe kominek gazowe garaż
ogród Sosnówka Górna - 516
718 832
Mieszkanie dla każdego - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie ok. stadionu - 50m
ok. 170000 - 514 600 102
Mieszkanie po remoncie - 3 pokojowe o pow. 70 m2, czwarte piętro
na Zabobrzu II, po generalnym
remoncie, panele, gładzie na
ścianach, działka ogrodowa za
darmo - 669 620 071
Mieszkanie w Karpaczu - 104m
do częściowego remontu - 514
600 102
Mieszkanie własnościowe - 54m
2 pokoje na Zabobrzu cena
160000 - 509 362 908
Mieszkanie z ogrodem - W
Jeleniej Górze, 92/328 m2, 3pokojowe, parter, rozkładowe,
weranda, spokojna okolica, blisko centrum. 330.000zł. Daniel
Lenik, CeLDOM - 661 114 212
Mieszkanko poddaszowe - sprzedam mieszkanko z antresolą ,
po remoncie z ogródkiem. Cena
160 tys. zł Jeldom Nieruchomości
- 600434800
Mysłakowice - kawalerka 36 m2
za 105 tys. zł, 2-pokojowe 45 m2
145 tys. zł . Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Nieruchomość usługowo mieszkalna - centrum, idealna dla
inwestora: dom250m do remontu
na działce 505m + plac1800m
- zainwestuj w lokalizacje i kup
- 691 800 131
Nowe 2 pokojowe - Nowe 2 pokojowe - 514 600 108
Nowe mieszkania bez czynszowe
- w cenie od 106.000 w Jeleniej
Górze. Bez pośredników i prowizji. Doskonała oferta na własne
mieszkanie - 605 885 085
Nowe mieszkanie - po remoncie
w Jeżowie Sudeckim ul. Ogrodowa, 65 m w nowszym budynku
z miejscem na garaż 196 tys. zł
Sudety - 721 824 886
Okazja pilnie pół willi - w Gryfowie
- 600 030 275
Okazja! dwa pokoje - 38 m2
tylko 125000 Zabobrze I - 662
11 2344
Okazja! tanio! 64 m2 - ul. Noskowskiego trzy pokoje w bloku z
windą na czwartym piętrze - 662
112 344
Os. XX-lecia - mieszkanie 2
pokojowe, 34 m2, słoneczne,
balkon z widokiem na góry.
125.000zł. Daniel Lenik, CeLDOM - 661 114 212
Parter domu - w Podgórzynie,
115/1634 m2, 3 pokoje, piwnica,
weranda. Po remoncie kapitalnym, do wykończenia wedle
własnego uznania. 230.000zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Pensjonat - W centrum Szklarskiej Poręby, 329/727 m2, 11
pokoi, 30 miejsc noclegowych,
nad rzeką, przy lesie. 1.850.000
zł - do negocjacji. Katarzyna
Leszczak, CeLDOM - 601 622
219
Piętro domu we Wleniu - 73m2
, trzy pokoje I-sze piętro , duża

działka - 21 tys. PLN - 602 732
135
Połowa domu - Wojcieszów 50m
do remontu z ogrodem. Malownicza lokalizacja. Cena 90 tysięcy
zł. N.Ż - 509 156 552
Pół domu w Podgórzynie 125m2. Podział w poziomie,
po remoncie do wykończenia +
działka ok. 1500m2. Cena 220
tys. - 515 048 358
Przy Placu Ratuszowym - mieszkanie 4 pokojowe, I piętro, 74
m2, taras, podziemny garaż, po
remoncie kapitalnym. 322.000zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM.
- 601 622 219
Przytulne 2 pokoje - mieszkanie
2-pokojowe o pow. 39 m2 na
Zabobrzu I, wysoki parter w
bloku 4 piętrowym, rozkładowe,
środkowe, nowe okna PCV, nowe
instalacje, podłogi w panelach
- 669 620 071
Sobieszów, 2 pokoje - Mieszkanie 45 m2, I piętro, w bloku, z
balkonem, rozkładowe, zadbane.
179 tys. zł Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Sosnówka, 45 m2 - mieszkanie
2 pokojowe na parterze, bez
czynszowe, po remoncie kapitalnym. 125 tys. zł. Daniel Lenik,
CeLDOM - 661 114 212
Sprzedam lub wynajmę - komfortowe 73 m2 z kominkiem wyposażone - Cieplice ogrodzone
osiedle 290 tys. zł wynajem 2300
- 665 561 306
Stacje paliw - k. Legnicy - 53 tys.
zł. - 514 600 108
Sygietyńskiego - 2 pokojowe
49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szklarska Poręba - dwie działki
pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową o pow. 3870 i 3500
m2 sprzedamy Euro-Dom - 601
540 292
Szklarska Poręba - Działka 20845
m2 pod zabudowę mieszkalnopensjonatową. Panoramiczny
widok na góry. 790 tys. zł Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Ścisłe centrum - Mieszkanie 4pokojowe, 67 m2, rozkładowe, z
balkonem. 220 tys. zł Katarzyna
Leszczak, CeLDOM - 601 622
219
Tanie dwa pokoje - mieszkanie
2 pokojowe o pow. 35,19 m2 na
pierwszym piętrze budynku po
kapitalnym remoncie, nowe okna,
panele, na ścianach gładzie,
standard bardzo dobry. NSz - 669
620 071
Trzy pokoje - mieszkanie 3pokojowe o powierzchni 64 m2
w okolicy Małej Poczty, ogródek
100 m2, balkon duży, okna nowe,
ogrzewanie sieć miejska NSz
- 669 620 071
Trzy pokoje Kiepury - mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni
60,08 m2 na parterze, bardzo
funkcjonalne, czynsz przystępny, okna nowe, na podłogach panele, kuchnia i łazienka
kafle NSz - 669 620 071
Trzy pokoje pilnie! - 64 m2 ul.
Noskowskiego, piętro czwarte
w bloku z windą - 662 112 344
Trzy pokoje po remoncie mieszkanie 3-pokojowe o
powierzchni 65,60 m2, pierwsze piętro w bloku 4-piętrowym,
blisko centrum Jeleniej Góry,
rozkładowe, duży balkon. NSz
- 669 620 071
Tynki, malowanie, panele sufity, zapraszam do współpracy - 889 897 143
Usługowo - mieszkalny - parterowy budynek w Miłkowie
o powierzchni 240 m2, na
działce 407m2, 8 pomieszczeń,
3 oddzielne wejścia. 160 tys.
zł Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Wyczółkowskiego - mieszkanie usytuowane na parterze
kamienicy, 3 pokoje, 63 m2,
rozkładowe, niski czynsz. 197
tys. zł. Daniel Lenik, CeLDOM
- 661 114 212
Zabobrze I - 51 m2 - 3-pokojowe, III piętro, balkon, rozkładowe, słoneczne.185 tys. zł

Daniel Lenik, CeLDOM - 661
114 212
Zabobrze II 3 pokoje - mieszkanie rozkładowe, z balkonem,
51 m2, stan dobry. 190 tys. zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Zabobrze II 49 m2 - mieszkanie 2
pokojowe, rozkładowe, zadbane,
wysoki parter, z balkonem. 170
tys. zł Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Zabobrze II, 3 pokoje - mieszkanie 65 m2, rozkładowe, po
remoncie, zabudowany balkon,
ogródek działkowy z altanka w
cenie 240 tys. zł Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Zabobrze II, 78 m2 - ładne mieszkanie 4-pokojowe, rozkładowe,
słoneczne, zadbane, balkon z
widokiem na góry. 260 tys. zł
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Zabobrze III 49 m2 - Mieszkanie 2-pokojowe, rozkładowe, z
balkonem, zadbane. 185 tys. zł
Katarzyna Leszczak, CeLDOM.
- 601 622 219
Zabobrze III 51 m2 - mieszkanie
2 pokojowe z balkonem, rozkładowe, po remoncie, słoneczne.
180.000zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Zabobrze III 63 m2. - mieszkanie
3 pokojowe, komfortowe, po
remoncie kapitalnym, słoneczne,
z balkonem. 249 tys. zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Zabobrze III, 50 m2 - mieszkanie
2 pokojowe, rozkładowe, balkon
od południa, po remoncie kapitalnym. 185 tys. zł Daniel Lenik,
CeLDOM. - 661 114 212

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

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
176157. Na większe - komunalne Zabobrze w nowym bloku
2 p., 37,6 m2, pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, toaleta,
duży balkon. Interesuje mnie
mieszkanie powyżej 60 m. - 517
171 750
177973. Bez pośredników okazja - Jelenia Góra, zamienię
mieszkanie (wysoki standard)
75 m2 z garażem i pawilonem
handlowym w Szklarskiej na mały
dom lub 1/2 domu - 075 64 32
761 783 032 707
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54 m2 Kiepury + dopłata za dom
- 2-pokoje, Kiepury + dopłata
za nowy dom w Jeleniej Górze.
Pilne. Pośrednicy proszę nie
dzwonić! e-mail: easy1003@
wp.pl - 509 208 799
87 m2 na mniejsze - Zgorzelec
- Jelenia Góra, okolice do 10 km,
czynszowe oddzielne wejście,
strych piwnica podwórko z boku
miasta - 500 279 719
Bez pośredników - kawalerkę
na 2 pokoje z dopłatą - 665
277 666
Działka budowlana - Zamienię
działkę budowlaną w Górzyńcu
na mieszkanie lub sprzedam.
Dojazd drogą asfaltową, wszystkie media. Bardzo ładna. Zapraszam do obejrzenia - 793 040
666
Karpacz własnościowe – 53
m2, 2 pokoje, balkon, przedpokój, kuchnia, łazienka, piwnica,
garaż, II piętro, pięknie położone,
zamienię na J. Górę. - 509 908
822
Kawalerka na dwa pokoje – 30
m2 pokój z kuchnią, parter, piec
kaflowy, po remoncie, nowe
okna - na dwa pokoje do 50 m2,
chętnie na piętrze - bez dopłaty !
- 663 110 998
Mieszkanie na mały domek zamienię mieszkanie w Jeleniej
Górze, przytulne i słoneczne, I
piętro, balkon, na dom, może być
mały i do remontu lub/z dopłatą.
- 509 229 184
Na mniejsze - mieszkanie 3
pokojowe 64 m2. Słoneczne,
rozkładowe ul. Noskowskiego.
Na 2 pokoje również Zabobrze.
- 669 476 774
Pół domu na dom - w centrum
Lubomierza, 60 m2, parter, salon
+ aneks kuchenny + spiżarka,
sypialnia, łazienka, ganek, garaż,
działka 300 m2, w remoncie na
dom - 601 437 091
Pilnie zamienię socjalne - 31,40
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe, ogródek,
komórka + piwnica na 3 lub 4
pokoje. Socjalne na socjalne w
Karpaczu, nie odbieram zastrzeżonych. - 516 122 090
Zabobrze III na Wrocław - zamienię na Wrocław lub sprzedam
piękne mieszkanie, 83 m2 w
niskim bloku na Kiepury bez
pośredników! Funkcjonalny
rozkład. Zadbane podwórko.
Świetna lokalizacja. bellaroza@
o2.pl - 503 328 364
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Z a b o b r z e m - 2 n a Wr o c ł a w
- mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu II na mieszkanie we
Wrocławiu + dopłata. Słoneczne,
rozkładowe + garaż. Bez pośredników - 511 096 965
Zamiana - mieszkanie własnościowe po kapitalnym remoncie,
40 m2, w ładnej dzielnicy na
większe ! - 880 223 138
Zamiana - Zgorzelec - czynszowe 87 m2, 3 pokojowe, parter
oddzielne wejście + strych +
piwnica, podwórko, c.o., okna
PCV na mniejsze Jelenia Góra i
okolice do 10 km - 500 279 719
Zamiana na dom - zamienię
mieszkanie 3 pokojowe, I p. ,b.
ciepłe ,Zabobrze I na domek,
może być do remontu lub stan
surowy albo w rozliczeniu działkę
- w Jeleniej Górze lub najbliższej
okolicy - 796 635 171
Zamiana na mniejsze - mieszkanie komunalne 80 m2 do remontu
z możliwością wykupu za 1%
od gminy, na mniejsze do 40
m2 z możliwością wykupu, bez
dopłaty, kawalerka tylko dwupokojowa - 693 295 851
Zamiana na mniejsze - z dopłatą,
trzy pokoje, kuchnia z jadalnią,
78 m2, Zabobrze II, parter, rolety
antywłamaniowe na dwa pokoje
na Zabobrzu II lub III - 889 721
244
Zamiana na większe - mieszkanie 40 m2, po kapitalnym remoncie , w ładnej dzielnicy koło SP.
nr 10 na większe może być do
remontu .Tylko nie na Zabobrze
!! - 880 223 138
Zamienię 2p. na większe - mieszkanie własnościowe u. Karłowicza 39 m2. (wysoki parter z
zabudowanym oknem balkonowym) zamienię na 3-pokojowe z
dopłatą - 603 365 231
Zamienię 3 na 2 pokoje - mieszkanie 3 pokojowe 64 m2, po
remoncie, wysoki parter przy ul
.Noskowskiego, na mieszkanie 2
pokojowe na Zabobrzu III. - 608
430 374
Zamienię dom - w Piechowicach
na mieszkanie w Jeleniej Górze
lub sprzedam. - 606 615 953
Zamienię mieszkanie - 68 m2, 2
pokoje + 2 pokoje na poddaszu,
do remontu w Wojcieszowie na
kawalerkę w Jeleniej Górze lub
sprzedam. - 509 503 333
Zamienię na mniejsze
- Kowary - Wojków100
m2.(zadłużone)zamienię na

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

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

R7
NUME

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

mniejsze, najlepiej w Kowarach
(min. 45 m2) - 667 253 102
Zamienię na mniejsze - mieszkanie komunalne 80 m2 do
remontu, na mniejsze do 40
m2 z możliwością wykupu, bez
dopłaty. Może być kawalerka
- 693 295 851
Zamienię na większe - własnościowa kawalerka na 2 piętrze pokój, kuchnia i łazienka
zamienię na większe może być
komunalne lub zadłużone - 695
093 701
Zamienię na większe - mieszkanie komunalne 25 metrów na
parterze pokój, kuchnia, niski
czynsz na większe może być do
remontu lub nie dużą dopłatą.
- 500 490 882
Zdecydowanie dom - szeregówkę, połowę bliźniaka w cenie
do 350 tys. zł w Cieplicach lub
Sobieszowie lub coś tańszego
do remontu - 600 785 745

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Prenumerata

Mieszkanie w bloku 2 pokojowe, I piętro na Osiedlu XX
Lecia lub Orle w Cieplicach
- 075 75 534 20
177128. Pilnie dwupokojowe
- poszukujemy dla zdecydowanego klienta mieszkania dwupokojowego na niskich piętrach.
Nieruchomości Partner - 604
869 172
Działka w Jeżowie - 1000 - 1500
m2. Proszę o telefon lub sms-a.
„Nieruchomości” - 660 359 500
Gospodarstwo - dla zdecydowanego klienta kupimy dom z
zabudowaniami gospodarczymi
wraz z gruntami o powierzchni
około 2 ha w okolicy Jeleniej
Góry.NSz - 691 791 071
Kupię 2 pokojowe - na Zabobrzu
lub blisko centrum do 100 tys. zł
- 600 321 157
Kupię 2-3 pokojowe - na I-piętrze
o pow. -50 m2 na Osiedlu Fampowskim i okolicy A. Janowska
Euro-Dom - 601 540 292
Kupię dom do remontu - w okolicach Jeleniej Góry w cenie do
150 tys. zł „Nieruchomości” Proszę o tel. lub sms-y (oddzwonię)
- 660 359 500
Kupię dwupokojowe - zdecydowany klient kupi ładne
dwupokojowe mieszkanie do
wprowadzenia - 508 240 826
Kupię działkę - pod zabudowę
usługowo-mieszkaniową, na
terenie - 601 595 525
Kupię lokal - po atrakcyjnej cenie
w centrum Jeleniej Góry mile
widziany Karpacz - 601 682 236
Kupię mieszkanie - 2-3 pokojowe
w Centrum lub bliskiej lokalizacji.
Bez pośredników - 664 129 374
Mieszkanie - dla młodej klientki
szukam ładnego mieszkania, do
zamieszkania od razu, do 200
tys. zł, nPartner - 790 359 599
Mieszkanie na Zabobrzu I mieszkanie o powierzchni około
50 m2 na parterze lub pierwszym
piętrze, płatne gotówką. - 669
620 071

Mieszkanie w Cieplicach - dla
klientki szukam mieszkania w
Cieplicach, do II piętra, 50-60 m2,
nPartner - 790 359 599
Zdecydowanie kupię - mieszkanie o powierzchni około 50 m2 na
parterze lub pierwszym piętrze na
Zabobrzu, płatne gotówką. NSz
- 669 620 071

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

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
Lokal 40m2 - parter ul. Wojska
Polskiego - 516 722 333
2 pokojowe, ładne, umeblowane Zabobrze III RTV+AGD
- 669 595 990
Lokal na magazyn, hurtownię o
powierzchni 80 m2 – parking,
biuro, wc w Jeleniej Górze
– 888 371 746
Hurtownia – 360m2 z rampą,
wiatą, biurkiem, wc, dodatkowo
możliwość wynajęcia 200m2
powierzchni magazynowej z
dużym parkingiem Jeleniej
Górze – 888 371 746
Wynajmę lub sprzedam budynek gospodarczy z mediami w
Miechowicach – możliwa każda
działalność – 696 594 665
Wynajmę piekarnię z piecami węglowymi 108 m2 oraz
pomieszczenie na sklep – Tanio
– 696 350 927
Mieszkanie 4 pokojowe 110 m2
– 665 733 268
Pół domu na wsi – okolice Jeleniej Góry – 665 733 268
177650. 2 pokojowe JG centrum - duże mieszkanie 70 m2,
po remoncie, wysoki standard,
umeblowane. Czynsz 1100 zł
+ media (woda, prąd) + kaucja
- 510 026 443
177575. 2-pokoje Zabobrze
- 39 m2, 3 piętro, umeblowane,
opłaty: 962 zł / miesięcznie +
media. Nieruchomości Pindyk 607 270 989, 075 75 23 505
177888. Ładna kawalerka
- Wynajmę dla pary lub dla
dziewczyn ładną kawalerkę po
remoncie na Różyckiego. Oferty
i zapytania proszę kierować na
e-mail dom_g@op.pl. Cena to
690 zł z czynszem + liczniki.
- 606 404 569
177210. Kawalerka - ul. Kiepury
650zł plus opłaty. - 608 035
984
176952. Kawalerka - Różyckiego
- wynajmę dla pary lub dla dziewczyn ładną kawalerkę po remoncie. Oferty i zapytania proszę
kierować na e-mail dom_g@
op.pl. Cena to 690 zł z czynszem
+ liczniki. - 606 404 569
178493. Mieszkanie na Kiepury duże, przestronne mieszkanie do
wynajęcia. Umeblowana kuchnia.
508240826 - 508 240 826

177219. Nowoczesny apartament - elegancki, nowoczesny
apartament o powierzchni 112
m2, sypialnia z łazienka i wielki
salon o pow. 70 m2 z aneksem
kuchennym. mieszkanie w willi,
na początku Cieplic. 1100 zł
plus liczniki. BN STĘPIEŃ - 508
240 821
177972. Pawilon Szklarska
Poręba - w centrum wynajmę +
tanio - 075/64 327 61
176112. Wynajem hotelu*** - w
Kudowie Zdrój - 502 046 678
100 m2 piękne mieszkanie - przepiękne właśnie wyremontowane
mieszkanie na poddaszu domu
2-rodzinnego na osiedlu Widok,
ogród, 1200 zł miesięcznie +
opłaty, tylko poważne oferty - 693
503 602
2 pokoje 1-os. centrum - umeblowane 2 pokoje jednoosobowe
do wynajęcia w dużym mieszkaniu- okolice Żeroma. Internet,
kablówka. 350 zł + media/ od
osoby. Od kwietnia. Dla kobiet.
- 668 133 848
2 pokoje dla studentów - 2 pokoje,
łazienka i kuchnia, umeblowane
po remoncie, osobne wejście,
Internet, tanio - Cieplice - 602
600 235
2 pokoje, wysoki standard - Na
Zabobrzu I, umeblowane i wyposażone. Wysoki standard, po
remoncie. Dostęp do Internetu i
czynsz wliczony. Opłata 1100 zł.
- 508 240 830
2 pokojowe - 2 piętro na ulicy Kiepury, po remoncie, umeblowane.
750zł (w tym czynsz)+media.
- 607 778 104
2 pokojowe - mieszkanie przy
parku w Cieplicach, 700 zł. - 501
636 892
2 pokojowe Cieplice - piętro domu
jednorodzinnego 2 pokojowe,
pow. 70 m2, do umeblowania ,
750 zł + opłaty - 509 304 381
2 pokojowe Cieplice, XX-lecia
- od kwietnia mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2, na drugim piętrze,
odświeżone, częściowo umeblowane, w tym lodówka, pralka,
TV . Cena 950 zł w tym czynsz i
ogrzewanie. - 607 383 655
2 pokojowe na Złotniczej - bardzo ładne mieszkanie w nowym
budynku. Kompletnie umeblowane i wyposażone. Opłata
najmu z czynszem 1200 zł +
media według liczników. Nieruchomości - 508 240 823
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
3-pokojowe za 1000 zł - umeblowane, wliczony czynsz i ogrzewanie. Z dostępem do Internetu,
wyposażone w AGD. Ul. Rataja,
blisko sklep i przystanek - 508
240 830
50 m2 w Cieplicach - Mieszkanie
umeblowane - 514 600 104
75 m2 za 1200 zł! - Mieszkanie
- Osiedle Czarne. Umeblowane,
wyposażone, Internet + telefon.

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!

Z możliwością prowadzenia gabinetu lub działalności w pokoju
obok. Miejsca parkingowe. - 508
240 830
Apartamenty dla firmy - niezależne dwa nowe apartamenty
wynajmę dla firmy / po 55 m2/ w
Cieplicach. - 605 204 171
Biuro - mam do wynajęcia - 514
600 108
Budynek o powierzchni 300 m2
- biuro, łazienka, WC plus plac
1200 m2,cena do uzgodnienia,
od kwietnia, na drodze Jelenia
Góra-Wrocław - 601 924 778
Do wynajęcia - hala magazynowa
o powierzchni 328m2 przy ul.
Wolności. - 501 632 025
Dwa odrębne budynki - z placem
manewrowym w centrum Jeleniej
Góry wynajmę. 1-budynek 706
m2, drugi 100 m2, cena 15 tys.
zł netto. Nieruchomości Stępień
- 514 600 101
Dwupoziomowe - Ładne dwupoziomowe garaż ogródek - 606
326 163
Firmie w Cieplicach - mieszkanie
trzy pokojowe(100) m2.Termin
wynajęcia od Maja 2009r. - 601
285 290
Garaż w centrum - bez prądu za
nie wielkie pieniądze - pilne - 665
555 980 796 555 339
Hala - 500 m2 plus duży teren
- 514 600 104
Hala 120 m2 - na magazyn, produkcję itd., przy drodze głównej,
duży plac, teren ogrodzony,
oświetlony, siła, woda, WC - 800
zł miesięcznie. - 512 034 474

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowo produkcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra - Kowary
- 601 221 559,
502 548 771
Hala 120 m2 - na magazyn,
produkcję, przy drodze głównej,
teren oświetlony, ogrodzony,
woda, siła, WC, duży plac - 512
034 474
Hala/magazyn w Lubaniu - przy
głównej trasie w Lubaniu, z placem manewrowym 514 600 108
- 514 600 108
Hurtownia/magazyn – 560 m2
w Jeleniej Górze z parkingiem,
biurem. - 888 371 746
Jesteś fryzjerką, bądź tipserką?
- wydzierżawię stanowisko fryzjerce w nowo powstającym
solarium.(Zabobrze) - 517 171
750
Karpacz - okazja centrum mieszkanie fajne, w spokojnej
Wspólnocie od zaraz. Stawka
czynszu do uzgodnienia +media/
centralne ogrzewanie, woda,
śmieci, gaz, energia w/g liczników - 601 170 624

Kawalerka - mała z oddzielnym
wejściem w budynku możliwość
posiadania własnego ogródka,
położona w Górzyńcu 100 m
od pętli MPK zdjęcia możemy
przesłać na życzenia zainteresowanego - 600 719 930
Kawalerka - Mysłakowice - 600 zł
+ liczniki - 665 492 180
Kawalerka - w Jeleniej Górzenowe budownictwo - pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka.
Umeblowane z lodówką. Ogrzewanie-c.o. z sieci miejskiej. Cena
do uzgodnienia. Dzwonić po 18tej. - 798 523 541
Kawalerka - wysoki standard
Zabobrze - 606 152 229
Kawalerka 32 m2 - (na piętrze) do
wynajęcia, do remontu. Rozliczenie w czynszu. - 602 497 946
Kawalerka na Zabobrzu - przy
ul. Bacewicz umeblowana - 668
016 394
Kawalerka w Piechowicach – 38
m2 od zaraz. Cena 250 zł +
opłaty - 501 294 926
Komfortowe cieplice - Wynajmę
komfortowe w pełni wyposażone 73 m2 w Cieplicach, 2 balkony, widok na góry, ogrodzone
osiedle, miejsce parkingowe.
2300pln - 665561306
Lokal - Jelenia Góra - użytkowy
40 m2 - centrum Jeleniej Góry od
maja 2009 - 694 515 015
Lokal 120m - Wynajmę elegancki
lokal 120 m2. na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy
w Jeżowie - 693 100 000
Lokal na kancelarię - obok sądu,
wysoki standard - 514 600 108
Lokal ul. W. Polskiego – 40 m2
duże witryny, parter bardzo ładny
na biuro, gabinet lub inne -właściciel - 516 722 333
Lokal usługowy - (do remontu).
Rozliczenie w czynszu. Lokal
na usługi 52 m2- parter, bezpośrednio przy ul. W. Pola - 602
497 946
Lokal usługowy - blisko centrum,
50 m2, 1500 zł / miesięcznie
- 514 600 108
Lokal użytkowy - Centrum Jeleniej Góry 50 m2. Po remoncie z
własną witryną okienną i osobnym wejściem. Od zaraz. N.Ż
- 784 942 492
Lokal użytkowy - centrum miasta
42 m2 przy Wojska Polskiego.
Nadający się na gabinet lub kancelarię. Po kapitalnym remoncie.
N.Ż - 784 942 492
Lokal użytkowy - centrum miasta
przy samym deptaku, 44m2, z
osobnym wejściem i witryną od
zaraz. N.Ż - 509 156 552
Lokal użytkowy - Jelenia Góra
1-go Maja, 50 m2, po kapitalnym
remoncie z osobnym wejściem i
dużą witryną. Cena 1500zł.N.Ż
- 509 156 552
Lokal użytkowy - Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego, 42 m2,
pod gabinet lub kancelarię cena
2300zł.N.Ż - 509 156 552
Lokal użytkowy - na 1-go Maja,
50 m2, z osobnym wejściem i
dużą witryną. Od zaraz. Cena
1500zł.N.Ż - 509 156 552

Lokal użytkowy - po kapitalnym
remoncie, 42 m2, przy ulicy Wojska Polskiego, idealnie nadający
się na kancelarię lub gabinet.
Cena 2300zł. N.Ż - 509 156 552
Lokal użytkowy - w ścisłym centrum Jeleniej Góry 44 m2. Przy
deptaku z osobnym wejściem
i witryną. Od zaraz. NŻ - 509
156 552
Lokal w centrum + parking - 70
m2 , na parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry z parkingiem
dla klientów - 513 018 455
Lokal w samym centrum! - Pod
działalność usługową, osobne
linie telefoniczne. 44 m2 w głównym ciągu w centrum. Czynsz
najmu 6100 zł do negocjacji.
- 508 240 830
Lokal- W. Pola - do wynajęcia
lokal na parterze, do kapitalnego
remontu. Rozliczenie remontu w
czynszu - 602 497 946
Lokal / magazyn / hurtownia - w
Jeleniej Górze o powierzchni 80
m2, parking. - 888 371 746
Ładna kawalerka - wynajmę dla
pary lub dla dziewczyn ładną
kawalerkę na Różyckiego po
remoncie. Oferty i zapytania proszę kierować na e-mail dom_g@
op.pl. Cena to 690 zł z czynszem
+ liczniki. Ładne z garażem – 72 m2 z ogródkiem i garażem - 606326163
Magazyn - hala - o powierzchni
200 m2 + biuro. Całość położona
na działce 850 m2 , plac. Całość
ogrodzona. - 793 040 666
Magazyn o powierzchni 300 m2
- biuro, łazienka, WC, plac 1300
m2, na drodze Jelenia Góra Wrocław, cena do uzgodnienia,
do wynajęcia od 1 kwietnia - 601
924 778
Miejsce w pokoju - miejsce w
pokoju dla studentki(centrum)
300 zł + liczniki - 514 643 731
Mieszkania w Karpaczu! - dwa
ładne mieszkania w Karpaczu. 45
m2 za 900zł lub 75 m2 za 1500zł.
Umeblowane, wyposażone, Internet. W willi, dobra komunikacja.
- 508 240 830
Mieszkanie – 52 m2, na pierwszym piętrze, do kapitalnego
remontu. Rozliczenie remontu w
czynszu. Lokalizacja - W. Pola
- 602 497 946
Mieszkanie - Centrum Jeleniej Góry 92 m2, umeblowane
wyposażone. Od zaraz. - 509
156 552
Mieszkanie - Cieplice 50 m2
umeblowane i wyposażone. Willowa cicha dzielnica z osobnym
wejściem. 1200zł w tym media.
Od 01.04.09. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice osiedle
willowe 50 m2 z osobnym wejściem i ogródkiem, umeblowane
i wyposażone od 01.04.09. Cena
1200 zł w tym media. N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie 2-3 pokojowe
na Zabobrzu N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - jedno pokojowe,
umeblowane pralka, lodówka,
jedyna opłata to czynsz 850 zł
- 756 429 723
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OG£OSZENIA
Mieszkanie - Jelenia Góra. Komfortowe 63 m2 z balkonem po
kapitalnym remoncie. Cicha
dzielnica. Cena 1000zł plus
media. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100 m2 umeblowane
i wyposażone widoki na góry.
Cena 1200zł w tym media. N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - komfortowe 70
m2 z tarasem .Kuchnia umeblowana, wyposażona, wysoki
standart. Malownicza lokalizacja
cena 1500zł.Od zaraz N.Ż. - 509
156 552
Mieszkanie - na ulicy Norwida 2
pokojowe kuchnia łazienka - 075
64 38 305
Mieszkanie - na Zabobrzu ul.
Szymanowskiego 7, (4 piętro)
trzy pokoje, balkon. cena 900 zł
(w tym czynsz) + liczniki + 500 zł
kaucja. - 509 677 930
Mieszkanie - nowe 67 m2 Jelenia
Góra 3-pokoje kuchnia umeblowana i wyposażona z balkonem
cena 1000 zł plus media od
zaraz. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Nowe Komfortowe
70 m2 z dużym tarasem 3-pokojowe kuchnia umeblowana wyposażona od zaraz. Malownicza
lokalizacja. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - od 01.05.2009 83
m2, trzy pokojowe z tarasem i
balkonem, ul. Sygietyńskiego
19. Oraz stanowisko garażowe w
tym budynku. Tani czynsz - 075
76 74 518
Mieszkanie - okolice centrum
63m po kapitalnym remoncie 3
pokojowe, kuchnia umeblowana
i wyposażona z balkonem. Cena
1000zł plus media. N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - po kapitalnym
remoncie, blisko Centrum, 42
m2. Koszt najmu 900 zł + media
greenhills@interia.pl Mieszkanie - stylowe po kapitalnym remoncie 120 m2 z widokiem na Chojnik w Sobieszowie
od zaraz. Cena 1300 plus media.
N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - W Cieplicach - tanio
- 514 600 104
Mieszkanie / biuro - Lubań - w
centrum Lubania, na 2 piętrzę w
kamienicy - 514 600 108
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, umeblowane w Cieplicach. Czynsz 650 zł + opłaty
eksploatacyjne, kaucja - 692
689 538
Mieszkanie 2-u pokojowe - umeblowane, słoneczne, przy ulicy
Kiepury, czynsz 850 zł + opłaty
eksploatacyjne, kaucja 1800 zł.
- 695 399 016
Mieszkanie 2-u pokojowe - umeblowane, duży balkon, słoneczne,
przy ulicy Małcużyńskiego (III
Zabobrze) Czynsz 1100 zł +
opłaty eksploatacyjne, kaucja
2000 zł - 608 134 616
Mieszkanie – 32 m2 na pierwszym piętrze, do kapitalnego

Na Zabobrzu I - II piętro sprzedamy mieszkanie 2
pokojowe Cena 160.000,- zł
NieruchomościKarkonoskietel.601-556-494; tel.
biuro 075/ 643 60 52

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

remontu (remont rozliczany w
czynszu). Lokalizacja- W. Pola
- 602 497 946
Mieszkanie dla studentek - szukam dwóch współlokatorek do
mieszkania trzypokojowego
(każdy ma swój pokój). Opłaty
320 zł + rachunki. Mieszkanie
umeblowane + Internet+ pralka.
owcabeatka@o2.pl - 721 775
639
Mieszkanie do wynajęcia - mieszkanie, ul. Solna, 45m2, dwa
pokoje kuchnia łazienka, częściowo umeblowane, opłata 1100
(wliczony czynsz, ogrzewanie,
woda, kablówka), dodatkowo
liczniki prąd, gaz; kaucja 1100
- 606 488 268
Mieszkanie do wynajęcia - Od 1
.04 kawalerka 38 m2. ok. Małej
Poczty, parter umeblowane, CO
-etażowe (prąd) , alternatywnie
piecyk kominkowy. Koszt 600
plus liczniki. Kontakt tel. po
g.18 e-mail quixo2@wp.pl - 793
644 750
Mieszkanie na wynajem - dla
studentek lub pary, umeblowane
mieszkanie na ul. Bacewicz
1/3, dwa przestronne pokoje 50
m2 (parter) vis a vis Kauflandu.
Cena: 800zł(w tym czynsz) +
liczniki + 1000 zł kaucji - 664
996 398
Mieszkanie umeblowane - 3
pokojowe umeblowane mieszkanie na Pl. Ratuszowym - 075
75 263 36
Mieszkanie w Kostrzycy - do
remontu w zamian 18 miesięcy
bez czynszu. 2 - pokoje, kuchnia,
łazienka - 509 479 622
Mieszkanie W. Pola - mieszkanie
52 m2 (na piętrze) do wynajęcia,
do remontu. Rozliczenie w czynszu. - 602 497 946
Mieszkanie/lokal - w Cieplicach
- 35 m2 - 800 zł i 45 m2 - 1100
zł. Oferta skierowana do firm!!!
- 514 600 108
Mieszkanko na Zabobrzu – 63
m2, 3 pokojowe umeblowane,
do zamieszkania od zaraz - 608
616 293
Na Zabobrzu - (Kolberga) 70m2
- 3 pokoje. Umeblowane, w b.
dobrym stanie. Czynsz 1200 zł
+ media. - 601 231 635
Noclegi dla pracowników - pokoje
z łazienkami Jelenia Góra - 602
800 090
Nowe mieszkanie - wynajmę
nowe mieszkanie 36 mkw. w
centrum J. Góry = 900 zł + media
- 693 100 000
Odstąpię lokal - lokal w którym
obecnie znajduje się solarium
tanio - 507 870 086
Plac ogrodzony - ok. 2000 m2
ogrodzony, utwardzony. Media.
- 793 040 666
Pokoje w Kowarach - 3 pokojowe - umeblowane + pralka +
lodówka, dobra lokalizacja, blisko
sklepów i centrum 550 zł + opłaty
- 608 038 284

Centrum- Kopernika do wynajęcia wyposażone 3 pokojowe mieszkanie tylko
800 zł Nieruchomości Karkonoskie tel.
502-045-638 ; tel. Biuro 075/ 643 60 52

Wojcieszyce – dwupoziomowe mieszkanie z widokiem na góry ! Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638 ;
tel. Biuro 075/ 643 60 51

Sprzedamy 1 pokojowe mieszkanie z
balkonem w Mysłakowicach.
Cena 99.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 605030-050 ; 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

Pokój - dla jednej lub dwóch
osób, kuchnia i łazienka, dół
domku jednorodzinnego. Przystanek i sklep obok domu. Lub
miejsce na auto. - 504 966 788
Pokój - dla pary, dwóch studentek w mieszkaniu studenckim w
centrum (10 min. od Akademii )
umeblowane - Internet - pralka
- lodówka - 514 643 731
Pokój - Kostrzyca - poszukuję
współlokatora, mieszkanie w
Kostrzycy, 325 zł / m-c + prąd
co 2m-c. Dostęp do Internetu
- 506128011
Pokój - mała poczta - umeblowany. Kablówka, Internet. 350
zł + rachunki. Kontakt: dzoi@
wp.pl Pokój - mały umeblowany pokój
w samodzielnym mieszkaniu na
Zabobrzu III dla osoby pracującej. - 692 613 787
Pokój - poszukuję współlokatorki/
współlokatorek do mieszkania
przy ulicy Kiepury - 669 948
087
Pokój - szukam współlokatorki do
pokoju 1- osobowego (ewentualnie 2-osobowego) w mieszkaniu
2- pokojowym przy ulicy Kiepury
- 669 948 087
Pokój - tanio - duży z dostępem
do kuchni i łazienki w Cieplicach.
Koszt to 400 zł. od jednej osoby a
od dwóch 500 zł. - 691 985 234
Pokój - umeblowany j jednoosobowy w dużym mieszkaniu w
centrum (okolice Żeroma). 350zł
+ media. Kontakt tel. do godz. 15.
- 668 133 848
Pokój - w centrum miasta w
mieszkaniu studenckim dla pary
lub dwóch studentek. 10 min od
Akademii Ekonomicznej Internet
-telewizja kablowa - 514 643
731
Pokój - w Cieplicach wynajmę
czynsz 300 zł+ media - 88 75
99 282
Pokój - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej
lub pary. Pełny dostęp do kuchni,
łazienki, Internetu. GG: 2798099
- 798 421 721
Pokój - w mieszkaniu 2-pokojowym na Zabobrzu dla 1 lub 2
osób, pokój umeblowany, mieszkanie w pełni wyposażone - 695
023 234
Pokój - wynajmę parze pracującej lub uczącej się lub osobie
samotnej pokój na Zabobrzu, ul.
Karłowicza - 075 64 27 017
Pokój - z łazienką-tanio, centrum
Jelenia Góra - 075 75 254 79
Pokój 2-os centrum - dla studentów lub pracujących; ul. Klonowica (ok. 5 min od UE i 15 min od
KK); 300 zł/osobę bez żadnych
dodatkowych rachunków - 510
026 443
Pokój blisko centrum - Do wynajęcia pokój 350 zł + media - 668
133 848
Pokój dla dwóch osób - umeblowany, w ładnej dzielnicy, blisko
centrum Jeleniej Góry, 220/os.
kaucja, media - 075 75 263
51,502 161 453
Pokój dla studentki KK - Super
pokój dla studentki . Pralka aut
lodówka super łazienka. Miejsce
parkingowe. ul Podchorążych
- 603 845 853
Pokój ul. Nowowiejska - w okolicy
AE - 601 185 526
Pokój w centrum - w mieszkaniu
2 pokojowym przy Placu Ratuszowym - 508 469 168
Pokój w Cieplicach - dla 1 osoby
300 zł lub dla 2 osób 400 zł +
media - 602 555 158
Połowa domu - Sobieszów 120m
po kapitalnym remoncie 4 pokojowe, kuchnia umeblowana
i wyposażona. Mieszkanie stylowe, z widokiem na Chojnik.
Cena 1300 zł plus media. Od
zaraz. N.Ż - 509 156 552
Powierzchnie handlowe - Ok.
500 m2 , 20zł / m2 w obiektach
renomowanej firmy w branży mat.
budowlanych. - 602 732 135
Pół domu w Rybnicy - z ogródkiem - 600 030 275
Przyczepa gastronomiczna - kontener. Produkcja niemiecka. Idealna na bar lub punkt sprzedaży.
- 793 040 666
Szukam współlokatorek - dwóch
współlokatorek do mieszkania
trzy pokojowego na Zabobrzu.
Opłaty 320 zł + rachunki Mieszkanie umeblowane + Internet
+ pralka Kontakt telefonicznie
lub e-mail: owcabeatka@go2.pl
- 721 775 639
Ścisłe centrum - Jelenia Góraduże mieszkanie w ścisłym centrum - na gabinety lub kancelarię
- 603 347 415
Ścisłe centrum - Pomieszczenia
biurowe o powierzchni 100 m2,
na III piętrze kamienicy w centrum miasta. Czynsz najmu netto:
1500 zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM. - 601 622 219
Tani lokal dobre miejsce - Pawilon handlowy, murowany 17 m2
+ piwnica, woda, prąd II taryfa,

na każdą działalność - tanio
wynajmę - 505 679 976
Tanio - pokój - w Cieplicach duży
pokój z dostępem do kuchni i
łazienki ( jedna osoba 450 zł, a
dwie osoby 550 zł. miesięcznie
- w tej cenie są zawarte opłaty
za media) Brak kaucji - 691
985 234
Trzy pokojowe Kiepury - umeblowane koszt 1200 zł plus liczniki
- 662 112 344
W Miłkowie - mieszkanie 45
m2 dwa pokoje kuchnia WC
i centralne ogrzewanie - 603
072 638
Wynajmę - wynajmę nowy dom
140 m2 wolno stojący plus garaż
bez pośredników. Oferta ważna
do końca 2009. - 601 237 075
Wysoki standard 90 m2 JG
- piękne mieszkanie w centrum
JG, kilka kroków od ul. 1 Maja,
3 pokoje, umeblowana kuchnia,
piękna nowa łazienka, 1290 zł +
opłaty - 693 503 602
Zabobrze II, 2 pokojowe - od
15.04.09r. W pełni umeblowane.
Czynsz 800+ media (gaz, prąd,
woda) + 800 kaucja - 511 096
965
Zwykłe - mieszkanie 2 pokojowe,
tanio ładne, Kiepury - 512 567
169

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Szukam pokoju lub taniego
mieszkania do wynajęcia lub w
zamian na pomoc przy starszej
osobie – samotna matka z 4 letnik dzieckiem – 665 125 575
2 pokoje - kuchnia, łazienka w
granicach 600 do 700 zł + gaz,
woda, prąd - 504 532 871
2 pokojowe - lub kawalerkę w
bloku w okolicy XX-lecia Orle,
Sobieszów lub Piechowice - 504
172 553
2 pokojowe do 800 zł z czynszem
- mieszkanie - lokalizacja Zabobrze, chętnie Kiepury do kwoty
800 zł z czynszem dla matki z
11 letnim dzieckiem na dłuższy
okres - 607 293 881
Jeden pokój na biuro - mały lokal
na biuro z telefonem. NSz - 691
791 994
Kawalerka - 2 osoby, do 550 zł
kaucji + opłaty - 886 693 572
Kawalerka - ul. Bacewicz ,koszt
730 zł plus media/m-c. - 694
416 943
Kawalerka lub 2 pokojowe - w
okolicy orle, XX-lecia, Sobieszów
lub Piechowice - 504 172 553
Lokal - dla zdecydowanego
klienta w centrum miasta do 10
m2 od zaraz. N.Ż - 509 156 552
Lokal usługowy - szukam lokalu
Zabobrzu do 10 m2 i ewentualnie
lokalu do 20 m2 - 504 706 707
Lokal użytkowy w centrum - pod
działalność usługową lokal o
powierzchni 44 m2, duża witryna,
parter wejście z ulicy, przy głównym ciągu handlowym. Czynsz
najmu 3 500 zł. - 691 791 994
Lokal Zabobrze szukam - szukam
małego lokalu pod usługi do 20
m2 - 504 706 707
Małe lub kawalerka - szukam
mieszkania do wynajęcia z
małym metrażem. Dla młodej
pary - 519 379 715
Mieszkanie - 2 pokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze, po kapitalnym remoncie- wynajmę od
m-ca kwietnia. - 795 468 244
Mieszkanie - 2-pokojowe w centrum lub okolicy centrum. Umeblowane. Bez pośredników. Cena
do 800 zł. - 692 441 852
Mieszkanie - 3 pokojowe Zabobrze lub ewentualnie centrum
do 1000 zł z czynszem rozkładowego - niezależne pokoje - od
maja wiadomość mailem kodi.
a@wp.pl bądź telefonicznie - 609
293 881
Mieszkanie - dla niepalącej,
pracującej pary, w okolicy Małej
Poczty, 2 pokoje, wyposażone
do 800zł. Rozsądna cena =
minimum 1 rok wynajmu - 603
748 790
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie na Zabobrzu
2-3 pokojowego od zaraz. N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - młoda para wynajmie w Cieplicach 1 lub 2 pokojowe mieszkanie z wyposażoną
łazienką i kuchnią - 783 697
512
Mieszkanie - szukamy dla zdecydowanego klienta mieszkania
2 pokojowego na Zabobrzu. N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - umeblowane mieszkanie 2-pokojowe w centrum lub
okolicy centrum. Cena do 850zł.
- 692 441 852
Mieszkanie - w centrum lub okolicy centrum. W cenie do 900 zł.
- 692 441 852
Mieszkanie - w zamian za opiekę
lub pracę lub pomoc . wiek 49 l.,
wykształcenie średnie, prowadzę
działalność - 501 478 144

Mieszkanie 2 pokojowe - do 750
zł z czynszem w Jeleniej Górze,
najlepiej od maja - 663 902 220
Mieszkanie dwu pokojowe chętnie wynajmiemy w Jeleniej
Górze, najlepiej Zabobrze lub
centrum - 785 211 987
Mieszkanie lub pokój - tanio
kawalerkę lub pokój w zamian za
opiekę - 508 910 244
Mieszkanie w KG - para szuka
mieszkania lub kawalerki w
Kamiennej Górze, najlepiej
umeblowane i jak najszybciej.
- 506 943 378
Pilnie szukamy pokoju - witam
szukam taniego pokoju dla dwóch
osób w Jeleniej Górze jak i okolicy. Pilne!! - 669 628 611
Pilnie wynajmę - kawalerkę lub
2 pokojowe mieszkanie. Najlepiej nie umeblowane pokoje, w
miarę spokojnej i cichej okolicy i
wysokim standardzie do 1000 zł .
Dla studenta i osoby prowadzącej
własną firmę ! - 515 068 590
Pokoik dla jednej osoby - szukam
od kwietnia niedrogiego pokoju
dla jednej osoby, w mieszkaniu
studenckim - 693 345 866
Pokój - dla niepalącej dziewczyny
na Zabobrzu 3 - 600 560 172
Pokój - tanio na terenie Jeleniej
Góry - pilnie - 782 047 547
Pokój dla dziewczyny - na Kiepury 250 zł, plus media dzielone
na mieszkańców mieszkanie
trzypokojowe - 600 560 172
Poszukuje mieszkania - zdecydowanie wynajmę mieszkanie
dla rodziny, minimum 3 pokojowe, domek chętnie w Jeleniej
Górze lecz nie koniecznie - do
kwoty 750 zł plus liczniki. - 793
901 588
Poszukuję - pilnie mieszkania
lub kawalerki na terenie Kowar
do 500 zł - 792 380 143
Szukam 2 pokojowe niedrogo
- cena za wynajem 500-600 zł
plus media, nie umeblowanego
- 785 143 744
Szukam 2 pokojowego do 750 zł
- + liczniki od 01.04.09 Zabobrze
- 609 093 030
Szukam do wynajęcia - 2-3pokojowe mieszkanie w centrum J.
Góry (najlepiej w nowym budownictwie) do 900 zł - max do 1000
zł - 724 146 698
Szukam lokalu - szukam lokalu
na działalność usługową do 100
m2, w Kamiennej Górze i Lwówku
Śląskim - 783 419 866
Szukam pokoju - lub taniego
mieszkania do wynajęcia lub w
zamian za pomoc przy starszej
osobie, samotna matka z 4 letnim
dzieckiem - 665 125 575
Szukam stoiska handlowego
- ok. 30 m2, najlepiej w sklepie
spożywczym. Jelenia Góra lub
okolica lub osobnego lokalu - 509
211 282
Szukam taniego mieszkania Chciałabym wynająć mieszkanie
do 500 zł. Osobno opłacę sama
rachunki gaz, woda, prąd. - 781
875 564
Szukam współlokatorki - studentka pierwszego roku szuka
współlokatorki do bardzo ładnego
pokoju w centrum. 300 zł +licznik
i (od 01.04.2009) - 514 643 731
Tanie 2 pokojowe - mieszkanie
do wynajęcia w Jeleniej Górze
i okolicy od 1.04 GG 12004329
- 725 667 680

PRACA
DAM PRACĘ

Przyjmę fryzjerkę – 500 zł dzierżawy - 669 017 071
Zatrudnię do prac - wykończeniowych - 667 859 975
Tipserka - lokal przy kosmetyczce i fryzjerze udostępnię
- 604 665 899
Poszukujemy do pracy w Karpaczu recepcjonistki z doświadczeniem oraz kelnera-barmana
– 604 649 796
Jeleniogórska firma CodeTwo
tworząca oprogramowanie komputerowe zatrudni Pracownika
Wsparcia Technicznego Klienta.
Praca na stałe, wynagrodzenie
od 1700 zł netto – 075 646 100
480 tygodniowo - 480 zł/ tydzień
- mężczyźni do nowej fili - 694
787 654
Agent d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy osoby (wiek od 28
lat ) na stanowisko agenta d/s
odszkodowań wypadkowych. CV
na adres e-mail: rekrutacja@
centim.pl - 501 039 202
Agent ubezpieczeniowy - uwaga!
Praca - czynni agenci ubezpieczeniowi, majątek - życie. CV na
adres e-mail: praca@centim.pl
- 501 039 202
Agentów, bankowców - firma
TEMIDA poszukuje otwartych
i ambitnych agentów ubezpieczeniowych, bankowców, handlowców do współpracy - 509
029 334
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ATNT - koncern medialny przyjmie monterów , kurierów i przedstawicieli . Bezpłatne szkolenia.
Wysokie zarobki - 694 787 654
Atrakcyjna praca - Casino Club
Platinum zatrudni młodą sympatyczną osobę z doświadczeniem
do pracy przy obsłudze klientów.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia. - 665 331 991 lub 075 75
592 82
Avon - zostań konsultantką/konsultantem, zarabiaj do 40% od
wartości zamówienia i do 10%
od wartości grupy w następnym
poziomie współpracy. Zbieraj prezenty za zamówienia gg.2480497
- 665 248 386
Avon przyjdź do biura dołącz do grona konsultantek
Avon, prezenty dla nowych
konsultantek(dodatkowo torba
Batyckiego Szkolenia kosmetyczne, zysk do 40%z własnej
sprzedaży i do 10%ze sprzedaży grupy. GG 2536594 – 667
268 964
Bar piwny - barmankę w barze
piwnym w centrum J.G. Wiek
minimum 30 lat. - 510 124 844
Bezrobotnych zatrudnimy - bez
doświadczenia, przeszkolimy,
zatrudnimy na stałe - firma
medialna - 75 764 70 19
Biznes - współpraca - do współpracy zapraszam. Poszukuję do
współpracy – biznesu osób komunikatywnych i odpowiedzialnych.
Można pracować przez Internet.
Więcej informacji przesyłam na
maila jola-m9@wp.pl Biznes dla każdego - zostań
dystrybutorem - konsultantem
produktów perfumeryjnych firmy
FM Group i zarabiaj sprzedając
perfumy o zapachach alternatywnych do znanych światowych
marek . - 663 777 093
Biznes przy kawie - Jeżeli pracujesz w MLM lub sprzedaży
bezpośredniej to jest coś dla
Ciebie. Nie ma nic łatwiejszego
niż biznes z naszą firmą produkującą kawę. Zgłoszenia: biuro@
samanatura.pl - 607 122 636
Brukarzy - Przyjmę do pracy
przy układaniu puzzli-bruku itp.
Dobre warunki płacy jak i pracy
- 511 324 011
Budowlańców - poszukuje solidnych i z doświadczeniem fachowców do wykończeń - stawka do
uzgodnienia - 601 056 652
Cieśla szalunkowy - firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie. - 075 64 64 557, 0501
418 553
Cukiernik - Najlepsza cukiernia
w Karpaczu Spokojna, zatrudni
doświadczonego cukiernika.
Super atmosfera i wynagrodzenie. - 608 347 475
Da emeryta, rencisty - firma
finansowa poszukuję przedstawicieli. Nauczymy zawodu. Jeżeli
masz 35-60 lat wyślij CV i LM na
praca.finanse@interia.eu - 507
051 965
Dam pracę - NZOZ KCM Poradnie Specjalistyczne ul. Bankowa
5-7 przyjmie do pracy na umowę
zlecenie pielęgniarkę lub ratownika medycznego. - 781 932
482
Dam pracę - praca dla 2 kobiet
w Holandii przy telefonach
komórkowych (oprogramowanie). Wymagany bdb. j. ang.,
znajomość klawiatury komputera.
Pilne ! - 075 647 44 02
DHL Express - zatrudnimy przewoźnika z samochodem ciężarowym, pojemność 15 miejsc
paletowych, z windą. Więcej
informacji telefonicznie. - 694
456 094
Dla ambitnych - Centrum Likwidacji Nadwagi poszukuje 5 osób do
współpracy. Brak doświadczenia
nie jest przeszkodą - wszystkiego
nauczymy. Możliwość dostosowania godzin pracy do swoich
potrzeb. - 669 409 218
Dla komunikatywnych - do współpracy 3 osoby - ambitne, operatywne, łatwo przyswajające
nowe informacje, w charakterze
konsultantów w gabinecie dietoterapii. Zapewniamy przeszkolenie. - 691 96 76 76
Dla krawcowej - wynajmę miejsce
na punkt krawiecki w dobrze
prosperującym sklepie z firanami,
warunki do uzgodnienia - 792
058 877
Do murowania z kamienia zatrudnię fachowca do murowania z kamienia - 509 362 908
Do różnych prac - osobę do prac
leśnych, ogrodowych i rekultywacji terenu z JG. - 519 132 915
Do tynków tradycyjnych - z samochodem - 509 362 908
Do wykończeniówek - zatrudnię
do prac wykończeniowych tynki
płytki regipsy itp. z samochodem
- 509 362 908
Dobra praca - szukamy osób
do pracy w branży finansowej.
Dobre zarobki i możliwość rozwoju. - 604 051 502 lub 781
996 098

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dodatkowa praca - praca dodatkowa - przedstawiciel OFE.
Umowa zlecenie, atrakcyjne
wynagrodzenie. CV i list motywacyjny na adres bzkalas@poczta.
onet.pl - 508 265 360
Dodatkowy dochód - wykształcenie średnie. Dobre zarobki - 601
871 677
Doradca finansowy - specjalista ubezpieczeniowo-finansowy, wymagania: ukończone
22 lata, niekaralność, min.
średnie wykształcenie. CV do
10.05.2009na adres: malgorzata.
pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl
- 512 332 901
Doradca finans-ubezp. - oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV mailem:
joanna_borowska@cu.com.pl
- 075 64 65 050
Finanse - oferujemy: wysokie
zarobki, system szkoleń (od podstaw), zdobycie nowego zawodu,
rozwój. wymagania: wykształcenie. średnie, komunikatywność,
ambicja - 517 053 790
Grafika - przyjmę do stałej pracy
w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, E-mail:
info@tele-market.pl - 693 100
000
Grecja - praca - obsługa kawiarni
w kafejce internetowej, okolice
Salonik w Grecji. 30euro/dniówka
+ bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Wymagana znajomość j. ang. - 075 647 44 02
Grecja - zatrudnimy kobiety - w
Grecji oferujemy pracę dla kobiet
na różnych stanowiskach - 075
647 44 02
Grecja kreta - bardzo szybki
wyjazd kelnerki na grecką wyspę
Kreta. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego.
Zakwaterowanie + wyżywienie
bezpłatne. Wynagrodzenie miesięczne netto 1000 euro. - 075
647 44 02
Holandia, 2 kobiety - pilnie poszukujemy pracowników (2 kobiety)
do pracy w Holandii przy telefonach komórkowych, oprogramowaniu. Konieczna znajomość
klawiatury komputera i biegła
znajomość w mowie i piśmie j.
ang. - 075 647 44 02
Hostessa - praca dorywcza -10
zł brutto za godzinę awintoniak@
startpeople.pl - 074 840 16 47

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

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

Hotel pilnie zatrudni - hotel Pałac
Staniszów zatrudni osobę na
stanowisko recepcjonista/tka.
Wymagany język niemiecki w
stopniu zaawansowanym. Mile
widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku. - 075
755 84 45
Kelner / barman - przyjmę do
pracy w restauracji Karkonosze
w Miłkowie - 601 598 769
Kelnerka - restauracja Cztery
Pory Roku w Jeleniej Górze
zatrudni doświadczoną kelnerkę
z znajomością języka niemieckiego. restauracja@czteryporyroku.biz.pl - 502 661 713
Kelnerka/barmanka - do PP
CAFE w Cieplicach przyjmę
studentki na stanowisko kelnerki
i barmanki. Praca od 20.03.09.
- 693 389 292
Kelnerki Grecja praca - Oferujemy pracę w Grecji dla kelnerek
w kawiarniach na terenie całego
kraju. Praca 8-9h dziennie przez
6 dni w tygodniu. Wynagrodzenie: 30 € netto + napiwki/dniówka
- 075 647 44 02
Kelnerki w Grecji - poszukujemy kelnerki do pracy w Grecji.
30euro netto/dniówka + napiwki.
wyż. i zakwaterowanie bezpłatne. Konieczna znajomość
j. ang. Biuro ALMA VAR - 075
647 44 02
Kobieta do pensjonatu - praca
w Pensjonacie w Karpaczu z
zakwaterowaniem. - 661 606
002
Komputery-informatyka podejmę współpracę z osobą
o bardzo dobrze rozwiniętych
zdolnościach informatycznych
- 511 335 572
Konserwatora - Ośrodek Wczasów w Kowarach zatrudni osobę
(tzw. złotą rączkę) na stanowisko
konserwatora. Mile widziany
„wczesny” emeryt lub rencista
- 557 182 203
Konserwatora - Ośrodek Wczasów w Kowarach zatrudni osobę
na stanowisko konserwatora.
Mile widziany „wczesny” emeryt
lub rencista - +48 (0-75) 718
22 03
Krojenie pieczywa - zatrudnię
do krojenia chleba praca w nocy
dzwonić do godziny 12 - 695
914 011
Kucharkę - Hotel w Szklarskiej
Porębie - 501 700 433
Kucharz - przyjmę do pracy w
Restauracji Karkonosze w Miłkowie - 601 598 769

Kucharz - szukam kucharz
nepol@konto.pl - 509 229 092
Kurs bhp - Centrum Kształcenia
Plejada zaprasza na kurs BHP cena Tylko 100zł/kurs/os. Zapisy
do końca marca. Wykształcenie
b/o. Małe grupy. Szkoła zapewnia
materiały do zajęć. - 075 648
83 85
Kursy dla kobiet - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza na
kursy kosmetyczne i administracyjne. Zajęcia w małych grupach.
Pełna oferta na naszej stronie
internetowej. Jelenia Góra - 075
648 83 85
Kursy j. angielskiego - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza
na kursy języka angielskiego
(podstawowy i średnio zaawansowany). Małe grupy, konkurencyjne ceny. Jelenia Góra - 075
648 83 85
Kursy masażu I i II st. - Centrum
Kształcenia Plejada zaprasza na
kursy masażu I i II stopnia. Małe
grupy, bez limitu przyjęć. Zapisy
do końca marca. Jelenia Góra
- 075 648 83 85
Magazynier motoryzacja - magazynier w hurtowni motoryzacyjnej, doświadczenie na podobnym
stanowisku. zgłoszenia CV oraz
list motywacyjny prosimy wysyłać
na adres:jeleniagora@opoltrans.
com.pl - 075 75-41-522
Mechanik samochodowy - poszukuje mechanika do pracy w warsztacie - 609 982 202
Murarz klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca
za granicą. Wysokie wynagrodzenie. - 075 64 64 557, 0501
418 553
Murarzy - firma budowlana
zatrudni murarzy - 507 445 930
Na budowę - poszukuję do pracy
na budowie cieśli - 661 961 708
Na dobry start - W związku z
programem „Start Dla Młodych
„ zatrudnimy 38 osób - 505 842
530
Nabór na rok szk. 09/10 - Centrum Kształcenia Plejada ogłasza
nabór na rok szkolny 2009/2010
na wszystkie kierunki. Własny
budynek i baza dydaktyczna,
bezpłatne praktyki i materiały do
zajęć. Bez limitów przyjęć - 075
648 83 85
Nauczyciela kosmetologii - szkoła
policealna zatrudni nauczyciela
kosmetologii. Wymagania - tytuł
mgr kosmetologii, kurs pedagogiczny. Jelenia Góra - 075 648
83 85

Nauczyciela psychologii - szkoła
zatrudni nauczyciela psychologii.
Wymagania - tytuł mgr psychologii oraz kurs pedagogiczny.
Jelenia Góra - 075 648 83 85
Nowy biznes - bezpłatnie wprowadzę do Nowego Biznesu, który
niedługo zaleje Całą Polskę.
Tylko do końca MARCA wejście
bezpłatne!! Cały kraj.REK-611
Pisz na nasz adres elektroniczny
: euromail@o2.pl - (075)789
37 81
Nowy MLM - zostań Liderem.
Nieograniczone możliwości
finansowe. Jeśli masz kontakty
poza granicami kraju tym lepiej.
Produkty posiadają certyfikaty
unijne. Na jednym ok. 200 euro
- 515 130 621
Od zaraz - zarób 800 zł na jednym produkcie. Produkty mają
certyfikaty unijne - 604 316 613
Ogólnobudowlane - szukam
fachowca dam pracę w Staniszowie kontakt : nepol@konto.pl
- 075 78 471 55
Operator - na koparko-ładowarkę
- 669 935 107
Opieka niemy - praca nad osobami starszymi Niemcy. Maj-Med
- 790 405 342
Opiekunka - poszukuję pani w
wieku od 50 lat do 60 lat do opieki
nad 4-mies.dzieckiem co drugi
dzień najlepiej z Karpacza i pobliskich okolic - 608 534 975
Opiekunka - szukam opiekunki
do dziecka wyjazd zagranice
- 885 303 717
Opiekunka do 2 l. chłopca poszukuje opiekunki do 2 letniego chłopczyka na 10 dni w
miesiącu na 3, 4 godziny dziennie, od pon. do piątku 5 dni pracy
tydzień wolnego. Doświadczoną
- 665 248 514
Opiekunka dziecięca - chcesz
mieć uprawnienia do opieki
nad dziećmi? Zapisz się do nas
- Centrum Kształcenia Plejada
ogłasza nabór na dwuletni kierunek - Opiekunka dziecięca.
Startujemy we wrześniu. - 075
648 83 85
Opiekunki - szukamy kobiet
chętnych podjąć prace jako
opiekunka osób starszych w
Niemczech. Wymagamy komunikatywnej znajomości j. niemieckiego i doświadczenia w opiece
- 075 64 72 242
Oriflame kuferek 1 zł - 1zł + 50
zł + kuferek kosmetyczny zapraszam GG 12499228

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

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

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

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

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.

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.

230.000-Cieplice
Połówka bliźniaka do remontu kapitalnego
pow.130m2, działka 479m2. Świetna ekspozycja na działalność przy ul.Wolności.

Orzeczenie o niepełnosprawności - praca dla mężczyzn jako
dozorca na pełen etat. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności - 697 348 472
Pan do prac porządkowych - szukam Pana do prac porządkowych
w ogrodzie, oraz drobne prace
konserwatorskie. Kontakt: 075
7621490 507 600 791 Panie zatrudnię - Jeżeli jesteś
kreatywna i skuteczna w działaniu. Masz 30-55 lat, średnie
wykształcenie, rozważ czy nie
chciałabyś zostać Przedstawicielką Kancelarii Prawnej Opoka.
Wynagrodzenie prowizyjne. - 075
76 76 256
Partnerzy, handlowcy - poszukujemy do współpracy firmy lub
osoby prywatne zajmujące się
sprzedażą bezpośrednią. Sprzedaż usług telekomunikacyjnych,
gwarantujemy najlepsze stawki
na rynku . biuro@agdar.eu - 791
160 357
Pilnie - poszukuję osób chętnych
do współpracy w branży ubezpieczeń ,mile widziane doświadczenie i zezwolenie KNUIFE, istnieje
możliwość zdobycia uprawnień
i pracy w miłym zespole - 663
955 044
Pomoc domowa, opiekunka szukam pomocy domowej, która
zaopiekuje się również dzieckiem. Wymagana znajomość
niemieckiego lub angielskiego,
d o ś w i a d c z e n i e , r e fe r e n c j e ,
dyspozycyjność, prawo jazdy.
CV-dzidzius2009@wp.pl Pomoc kuchenna - Ośrodek
Wczasów Dziecięcych MARGO
w Bukowcu zatrudni pomoce
kuchenne z doświadczeniem.
Praca od końca kwietnia. margobukowiec@interia.pl - 075 71
830 94
Poszukuje krawcowe - zakład
TEMPLO poszukuje krawcowe
- 601 614 764
Poszukuje opiekunki - do 15 miesięcznego chłopca w godzinach
popołudniowych i w weekendy na
Zabobrzu 1 - 517 54 68 83
Poszukuję opiekunki - poszukuję
opiekunki do rocznego dziecka. Praca pn-pt ok. 10 godz.
dziennie. Teren Sobieszowa.
Najchętniej Pani po 40stce z
doświadczeniem. - 661 123 390
Praca - Holandia - bardzo dobra
praca dla 2 kobiet w Holandii
przy telefonach komórkowych.
Wymagana bdb. znajomość j.
ang. w mowie i piśmie. Pilne !
- 075 647 44 02
Praca – kariera, rozwój , pieniądze - firma medialna zatrudni - 75
764 70 19
Praca - praca za barem, dla
młodych ambitnych chcących
podnieść i doskonalić swoje
kwalifikacje. Atrakcyjne warunki
wynagrodzenia - 512 472 892
Praca - stabilna praca w miłej
atmosferze, atrakcyjny pakiet
wynagrodzeń - 505 842 530
Praca biurowa - do wprowadzania danych do systemu; kontakt
z klientem; ze znajomością j.
niemieckiego. e-mail: lukasz@
trans-com.pl - 889 550 000
Praca dla kierowców - poszukujemy na terenie całej Polski osób,
które posiadają Prawo Jazdy kat.
B lub C i będą świadczyły usługi
transportowe na terenie swojego
miejsca zamieszkania, miasta,
województwa. - 781 474 146
Praca dla kobiet - Legalna praca
w Niemczech w nocnym klubie
- 692 408 270
Praca dla kobiet - praca dla kobiet
w wieku 18-35 lat wysokie zarobki,
praca legalna z pozwoleniem na
prace! - 004915772748734
Praca dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Karpaczu, Szkoła 707 zatrudni
nauczyciela nauczania zintegrowanego i języka angielskiego.
szkola707@op.pl - 075 761
63 39
Praca dodatkowa - firma kosmetyczna Oriflame zapewnia :
wpisowe tylko 1 zł + 50 zł na start
+ kuferek kosmetyczny + za wejście woda Eclipce gratis + prace
przez ciebie wybranym czasie
Zapraszam - 607-100-923
Praca na weekend - 17 latka
podejmie pracę na weekendy
(opieka, sprzątanie, pomoc
domowa itp.) - 664 669 238

Praca na weekend - potrzebuję
chętnych do pracy w weekendy
3 ,4 dni od maja do października praca wyjazdowa - 507 214 845
Praca od maja - prezenter produktu. Duże zarobki. Wymagany
wiek 25-50lat i własny samochód. Od kwietnia szkolenie.
Ilość miejsc ograniczona. - 509
825 071
Praca od zaraz - chcesz być
niezależna finansowo? Zależy
ci na samorealizacji firma kosmetyczna? Oriflame zapewnia
: Wpisowe tylko 1 zl + 50 zł +
kuferek kosmetyczny + prace w
wybranym przez ciebie czasie
zapraszam - 607 100 923
Praca Provita - szukasz ciekawej pracy, wysokich zarobków,
jesteś kreatywny i masz zapał,
ta praca jest dla Ciebie! CV i
List Motywacyjny na lonczest@
o2.pl kontakt: www.provita.info.
pl - 501700324
Praca w biurze podróży - przyjmę
osobę z doświadczeniem do
pracy w biurze podróży( centrum
Jeleniej Góry). Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV
ze zdjęciem na adres mailowy:
cvbiurofuntravel@gmail.com Praca w domu - MLM poszukuje
sumiennych i uczciwych współpracowników do skutecznego
zarabiania w domowym zaciszu.
Wysokie zarobki uzależnione od
wkładu pracy. Kontakt e-mail:
maniekmlm@wp.pl - 601 875
924
Praca w gastronomii - zatrudnię samodzielnego kucharza i
kelnerkę(ze znajomością języka
obcego) w Karpaczu. Wymagane
doświadczenie. CV proszę kierować na mail: pracawkarpaczu@
wp.pl - 075 64 35 094
Praca w Grecji - pracownik
(kobieta) do obsługi kawiarni, w
kafejce internetowej k/ Salonik w
Grecji. Wymagana znajomość j.
ang. 30euro/dniówka, bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie.
Termin ważności - kilka dni ! - 075
647 44 02
Praca w Holandii - w rolnictwie
dla osób w wieku 18-29 lat.
Wymagania: znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego.
- 075 75 23 230
Praca w Internecie - Atrakcyjna
praca w domu i w Internecie.
REK-611 Pisz na adres e-mail :
brojan55@interia.pl - (075)789
37 81
Praca w Karpaczu - Karpacz
- pani do gotowania obiadów dla
grup młodzieży od 22 kwietnia do
końca sierpnia. Młoda, sprytna i o
milej aparycji. - 607 445 996
Praca w kwietniu - AXA Polska poszukuję przedstawicieli.
Wysokie wynagrodzenie stałe
i prowizje, Nauczymy nowego
zawodu. CV i LM wyślij na jacek.
potrzeszcz@axa-polska.com.pl
- 507 051 965
Praca w Pradze - firma outsourcingowa poszukuje Polaków do
pracy w Pradze przy marketingu
i sprzedaży. CV oraz pytania prosimy wysyłać pod adresy: Jana.
Skrnova@sellbytel.cz (ang.)
lub mmwesolowska@interia.pl
- 0042723701884
Praca wysokie zarobki - praca
na stałe w rozwijającej się firmie,
wysokie zarobki - 509 400 915
Pracownia ceramiki - praca dla
dynamicznej i sprytnej kobiety w
pracowni ceramiki artystycznej
w Cieplicach, 6zł/h na rękę.
Dzwonić wyłącznie od 9-11. - 075
75 519 69
Pracownik wsparcia tech. Jeleniogórska firma CodeTwo
tworząca oprogramowanie komputerowe zatrudni Pracownika
Wsparcia Technicznego Klienta.
Praca na stałe, pełen etat, wynagrodzenie od 1700 zł netto. - 075
646 1001
Przedstawiciel handlowy - Producent słodyczy zatrudni PH na
teren Jeleniej Góry. Wymagane
min. wykształcenie średnie.
Zapewniamy samochód oraz telefon. Proszę o przesłanie CV + list
motywacyjny na p.stanowicz@
gmail.com - 610 422 779
Przedstawiciel handlowy - zatrudnię PH w branży budowlanej,
wymagana znajomość branży,
doświadczenie, prawo jazdy
kat. B. CV + LM: m.regula@
ekoceramika.pl -

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przyjmę murarzy - przyjmę murarzy - 500 062 371
Recepcja - hotel 3-gwiazdkowy
w Karpaczu zatrudni pracownika
na stanowisko recepcjonisty/ki
- 605 154 020
Recepcjonistka - hotel Jelonek
zatrudni Panią na stanowisko
recepcjonistki. Wymagany język
angielski. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
CV prosimy przesyłać na e-mail:
recepcja@hoteljelonek.pl - 075
76 46 541
Remont mieszkania - poszukuję taniej firmy budowlanej do
remontu mieszkania w maju.
Oferty tylko do końca kwietnia na
Marcinswiniarski1@o2.pl - 669
417 059
Rencista, emeryt - potrzebna
osoba rencista, emeryt do pracy
w sklepie spożywczym w Cieplicach - 783 743 043
Salon gier zatrudni - przyjmę
atrakcyjne dziewczyny do pracy
w salonie gier - 889 129 099
Salon Sukni Ślubnych „SCARLET” - zatrudni panią max. 35 lat
,na etat sprzedawca -krawcowa.
Podania z CV prosimy składać
w Salonie , Jelenia Góra ul. 1-go
Maja 16/18, w god:10-18. - 509
984 684
Sprzedawca od już - sklep spożywczy Mysłakowice - kasa
fiskalna- dobre warunki pracy i
płacy. Od zaraz dla doświadczonej, operatywnej sprzedawczyni
- 516 125 311
Stała lub dorywcza - od maja
dam pracę na stałe lub dorywczo.
Prezenter produktu. Wysokie
zarobki. Wcześniej szkolenie.
Wymagany samochód osobowy.
Oferta dla osób pow.25 lat - 509
825 071
Start People sp. z o.o. - poszukuję hostessy do promocji usług
bankowych -rozdawanie ulotek.
10 zł brutto za godzinę awintoniak@startpeople.pl - 074 840
16 47
Staż w biurze podróży - przyjmiemy na staż lub przygotowanie
zawodowe do Biura Podróży w
Jeleniej G.. Mile widziany kierunek turystyczny i komunikatywność. - 756 473 322
Studentka szuka pracy - miła,
odpowiedzialna i rzetelna studentka UE szuka pracy na terenie Jeleniej Góry (w godzinach
popołudniowych i na weekendy).
Bardzo proszę o kontakt telefoniczny - 661 562 752
Szef kuchni/kucharz - Ośrodek
Wczasów Dziecięcych MARGO w
Bukowcu zatrudni Szefa kuchni/
Kucharza z doświadczeniem.
Praca od końca kwietnia. Prosimy o przesłanie CV na e-mail:
margobukowiec@interia.pl - 075
718 30 94
Szukam dziewczyn do pracy
- szukam dziewczyn do pracy
w Berlinie i Erfurcie (znajomość języka niemieckiego albo
angielskiego) Legalnie, wysokie
zarobki. e-mail: darth1marek@
hotmail.de - 004917678217219
Szukam fachowca - szukam
fachowca dam pracę w Zloty
Potok , 5km od Gryfów pisać do
nepol@konto.pl albo - 075 78 47
155 509 229 092
Szukam kucharz - pilne szukam
na Ośrodek Wczasów Zloty Potok
zatrudni Szefa kuchni/Kucharza z
doświadczeniem. Praca od końca
kwietnia. Prosimy o przesłanie
cv na e-mail: marcela@home.pl
- 075 78 471 55
Szukam opiekunki - do 6-cio miesięcznego dziecka, od 1.06.2009
w godzinach 7.00-15.00 z Mysłakowic - 692 410 020
Telefonia Dialog SA - zatrudni na
umowę zlecenie reprezentantów
handlowych. Atrakcyjne wynagrodzenia prowizyjne. Kontakt:
075 6412948 lub 075 6412944
oraz na adres email: rekrutacja.
jgora@dialog.pl
Tesco stoisko TV N - praca
przy obsłudze klienta, wypisywanie umów, przedstawianie
oferty telewizji nowej generacji
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
N, wym. doświadczenie przy
sprzedaży RTV biuro@mont-sat.
pl - 0756428588
Tynkarz maszynowy - przyjmę do
pracy tynkarza maszynowego z
doświadczeniem - 509 112 915
Ubezpieczenia - praca ze stabilnym wynagrodzeniem, chętnie
widziani studenci i absolwenci
- 603 138 724
W kawiarence - szukam chętnych do pracy w objazdowej
kawiarence. Najchętniej panie
do 40 lat. praca wyjazdowa 4
dni w tygodniu - weekend - 609
498 080
Wydzierżawię szwalnie - małą
szwalnie w Jelenie Górze - 075
75 50 120
Zapraszam do Oriflame - Współpraca z firma Kosmetyczna Oriflame - chcesz kupować w cenie
hurtowej nasze wspaniałe kosmetyki ? Chcesz korzystać z
promocji poza katalogiem do 70
% taniej? Zapisz się bez zobowiązań - 669-409-265
Zarabiaj na przyszłość - Jeśli Ty
zarabiasz, to Twoje pieniądze
też mogą zarabiać w OFE ING
na Twoją przyszłość. Wystarczy
poświęcić 10 min., przygotować
dowód osobisty, NIP. - 513 322
396
Zatrudnię - do marketingu osobę
ze znajomością języka francuskiego - 606 786 640
Zatrudnię elektryka - wymiana
i montaż instalacji elektrycznej.
Wymiana gniazd itp. - 785 479
646
Zatrudnię kierownika - firma brukarska zatrudni na stanowisko
kierownika osobę z minimum
10 letnim doświadczeniem - 663
534 303
Zatrudnię ogrodnika - do prac
przy zakładaniu ogrodów ogrodmoj@gmail.com - 509 631 422
Zatrudnimy psychologa - na 1/8
etatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Oferty prosimy składać
na adres: ul Kiepury 44, 58-506
Jelenia Góra - (0-75) 64 301 63
Zatrudnimy sprzedawcę - punkt z
tuszami do drukarek na pasażu
Tesco w Jeleniej Górze. Zatrudnimy na umowę zlecenie osobę
uczącą się info@s-printer.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

30 lat w handlu - doświadczenie
w szkoleniu na sprzedawców,
cukierników - oczekuję propozycji pracy - 606 260 872
Poszukuję pracy - kierowca
kat. B, lat 36 - kraj i zagranica
- 605 913 469
Księgowa, wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie,
znajomości nowoczesnej księgowości podejmie poważne
propozycje pracy - 698 088
769

Szukam dobrze płatnej pracy
z branży budowlanej - 882 456
424
25 lat, wykształcenie średnie,
doświadczenie na budowie oraz
przy składaniu naczep - 667
253 134
Kierowca, szofer, kurier, trak,
inne, prawo jazdy kat. B. T dyspozycyjny, w pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin - 25
lat - praktyka za kierownicą – 782
682 132
Kobieta 30 lat - trzecia grupa
szuka pracy jedna zmiana – 506
893 377
Fizjoterapeutka, studia licencjackie, podejmie pracę w Jeleniej
Górze, fizykoterapia, kinezyterapia, dobry kontakt z pacjentami
790 768 943
19 latka - szukam pracy w weekendy, ew. w tygodniu po szkole.
Jestem osobą komunikatywną,
uprzejmą, kulturalną. Odbyłam
praktyki zawodowe w gastronomii
(kelnerka, recepcjonistka, room
service). - 518 202 710
20 latka szuka pracy - wykształcenie średnie z zawodu
sprzedawca, 20 lata, ambitna
dyspozycyjna podejmie prace
jako kelnerka, barmanka, sprzedawca. Oraz pokojówka itp.
Małgorzata - 513 705 909
20 letni uczeń - szukam pracy
od środy do czwartku do godziny
14 w charakterze: kelnera, pracownika baru, hotelu... - 515
176 575
20-latka szuka pracy - mila aparycja, znajomość kasy fiskalnej, terminala , zarejestrowana
w Urzędzie Pracy najbardziej
odpowiadała mi praca jako ekspedientka Ibizaczar@wp.pl - 663
391 537
21-latka - wykształcenie średnie
po szkole Technik Żywienia - 791
025 998
25 lat doświadczenia - kategorie
B, C + E - 669 935 081
28 latka szuka pracy - pracowałam jako barmanka, kelnerka,
opiekunka do dziecka, sprzedawca i przedstawiciel. Wykształcenie średnie. Szukam pracy w
Jeleniej Górze najlepiej - 660
133 167
4 osoby do zbiorów - jesteśmy
zainteresowani zbiorami za granicą - 798 628 644
Absolwentka fizjoterapii - wszelkie propozycje proszę kierować
pod adres mailowy: wmarcia1@
poczta.onet.pl 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,

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
EdgeCam, SolidWorks, prawo
jazdy kat. B, zarządzanie produkcją i zespołem ludzkim, programowanie cnc, - 663 164 547
Ambitny szuka pracy - 21 lat,
szybko się uczę nowych rzeczy,
ambitny, dyspozycyjny, podejmę
każdą prace na terenie Jeleniej
Góry. - 781 327 036
Barman/kelner - pracowałem
wcześniej 3 lata w tym zawodzie. Studiuję zaocznie - 500
257 123
Blacharz - elektromechanik podejmę pracę jako blacharz,
elektromechanik samochodowy
- 075 71 30 268
Brukarz - duże doświadczenie,
umiejętność układania puzzli,
krawężników, obrzeży - rozkładanie masy bitumicznej - Obsługa
maah, piły ubijarki walce. Posiadam prawo jazdy - 500 315 022
Budowa dróg i mostów - absolwent Politechniki Poznańskiej
oraz Technikum Budowlanego o
profilach Budowa Dróg i Mostów,
komunikatywny j. angielski, pakiet
Office, AutoCad, prawo jazdy Kat.
B lat 25 - 665 648 002
Budowlaniec - podejmę pracę na
stałe od zaraz! na budowie lub
przy wykończeniach (gładzie,
regipsy, panele, malowanie) - 665
685 608
Budowlaniec - wszystkie prace
ogólnobudowlane, docieplenia,
bruk - 691 985 234
Budowlańcy (murarze) - szukamy
legalnej pracy na budowie od
zaraz. Murowanie, tynkowanie,
docieplenia, wykończeniówka
- 721 859 529
Bus + kombi - kierowca A, B, C,
E, T z własnym busem i kombi
- 692 712 710
Chałupnictwo - poszukuję pracy
chałupniczej w okolicy Jeleniej

Góry własny transport - 692
885 264
Chętnie podejmę pracę - na
budowie jako pomocnik mechanik
lakiernik przy pracach wykończeniowych związanych z budowa
magazynier lub inne - 503 981
546
Controlling/księgowość
- wykształcenie wyższe ekonomiczne + podyplomowe w
zakresie rachunkowości finansowej oraz controllingu. Doświadczenie w firmie produkcyjnej.
- 603 749 931
Dodatkowa - dwie uczące się
dziewczyny pełnoletnie poszukują na weekendy - kelnerki,
pomoc kuchenna itp. - 722 076
869
Dodatkowa - poszukuje pracy
na weekendy - mogą być też
co niektóre popołudnia jako
kelnerka pomoc kuchenna itp.,
mam 20 lat i się uczę dziennie
- 722 076 869
Doradca klienta - kobieta, 31 lat,
wykształcenie średnie, doświadczenie w branży usług finansowych (produkt bankowy), prawo
jazdy kat. B - 512 411 040
Doświadczona masażystka podejmie pracę /współpracę z
salonami odnowy biologicznej,
fitness, SPA w hotelach. - 663
641 363
Dyspozycyjny kierowca kat. B
- komunikatywny, doświadczony,
dyspozycyjny, podejmę pracę w
charakterze kierowcy, kuriera,
dostawcy lub własnym samochodem osobowym - mile widziane
różne propozycje - 660 041 935
Elektro-energetyk - 45 lat szkoła
energetyczna, praca w energetyce, potem prywatnie. Uprawnienia „E” bez ograniczenia
napięcia. Delegacje, własny
samochód. - 601 499 532

Elektro-instalator - podejmę
pracę - 798 497 521
Elektryk - 35 lat z doświadczeniem - 601 426 912
Elektryk - podejmę pracę - 798
497 521
Elektryk - student ostatniego
roku Politechniki Wrocławskiej
wydz. Elektryczny. SEP E i D +
pomiary E i D do 1 kV. Poszukuje
pracy w terminach piątek sobota
niedziela poniedziałek wtorek.
Doświadczenie - 503 128 159
Emeryt podejmie pracę - 66 lat
podejmie pracę jakąkolwiek - 075
75 31 188
Fizjoterapeuta - młody, ambitny,
odpowiedzialny Fizjoterapeuta z
praktyką szuka pracy w okolicach
Jelenia Góra, Karpacz. Posiadam
własny transport. - 792 463 705
Fizjoterapeuta - szukam pracy
w charakterze masażysty, fizjoterapeuty, Jelenia Góra i okolice. Posiadam własny stół do
masażu.. Możliwy dojazd do
domu pacjenta - 793 050 072
Fryzjerka, tipserka - poszukuje
pracy w Jeleniej Górze - 785
799 959
Gastronomia - kobieta podejmie
pracę w gastronomii - 721 321
006
Gastronomia lub inna - kobieta pilnie podejmę pracę w gastronomii
lub w innej branży. Wykształcenie
gastronomiczne i ekonomiczne
mail: kaska_1110@wp.pl Germanista - podejmie pracę
- 607 110 724
Hostessa - lub podobnej branży
wiek: 17lat (codziennie lub w
weekendy) - 668 365 005
Hotele - w Karpaczu w hotelu lub
pensjonacie - 504 909 829
Instruktor jazdy - Instruktor jazdy
i prawa o ruchu drogowym kat.
B szuka pracy na korzystnych

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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warunkach - 075 64 232 65 516
376 211
Inż. bud. dróg i mostów - absolwent Politechniki Poznańskiej
oraz Technikum Budowlanego o
profilach Budowa Dróg i Mostów,
komunikatywny j. angielski, pakiet
Office, AutoCad, prawo jazdy kat.
B lat 25 poszukuje pracy - 665
648 002
Iso, logistyka - sprzedaż Kobieta, wykształcenie wyższe,
certyfikaty auditora ISO 9001,
14001, doświadczenie w logistyce, sprzedaży i systemach
zarządzania, podejmie pracę
- 697 896 674
Jako pomocnik kucharza - mam
37 lat i praktykę w kuchni - szukam pracy w Karpaczu i okolicach hotel lub restauracja - 075
76 10 468
Karpacz - okolice - młoda, ze
znajomością j. angielskiego,
doświadczenie w obsłudze
klienta i pracy w gastronomii +

dodatkowe kwalifikacje - 888
195 127
Kasjerka na stacji paliw - wiek
28 lat podejmę pracę od zaraz
- 500 256 814
Kelner/barman - doświadczony
kelner podejmie pracę w restauracji lub hotelu - 792 764 091
Kelnerka - Karpacz - osoba
ucząca się poszukuje pracy na
weekendy w charakterze kelnerki
w okolicach Karpacza - Jeleniej
Góry - 504 060 893
Kelnerka - Szklarska Poręba i
okolice - 500 110 103
Kelnerka - szukam pracy na
stanowisku kelnerki - Szklarska
Poręba i okolice. Doświadczenie
- 500-110-103
Kelnerka barmanka - podejmę
pracę w charakterze barmanka kelnerka. Posiadam doświadczenie w obsłudze zarówno grup jak
i klientów indywidualnych. Język
angielski - 796 740 252

Kelnerka barmanka 21l - podejmę
prace w charakterze kelnerka-barmanka, najchętniej w okolicach
Jelenie Góry. Doświadczenie w
obsłudze imprez okolicznościowych, znajomość języka angielskiego - 796 740 252
Kier. kat. B + wózek widłowy
- podejmę prace od zaraz - 725
520 214
Kierowca - młody, dyspozycyjny,
komunikatywny podejmie pracę
w charakterze kierowcy, kuriera,
dostawcy - 502 312 087
Kierowca + bus maxi - Mam busa,
prawo jazdy - 669 872 101
Kierowca + samochód osobowy
– kat. B, dysponuję własnym
samochodem - 500 315 022
Kierowca A, B, C, E, T + ADR
- 692 712 710
Kierowca B - szukam pracy,
dyspozycyjny od zaraz - 793
24 05 88

Kierowca B C C + E - szuka pracy,
posiadam wszystkie potrzebne
dokumenty jestem chętny do
pracy od zaraz - 605 450 812
Kierowca B, C, E - kurs na
przewóz rzeczy - pilnie podejmę
pracę jako kurier, dostawca,
Van Seller lub inne od zaraz.
Posiadam doświadczenie w handlu i sprzedaży bezpośredniej.
Dyspozycyjny i sumienny - 697
561 679
Kierowca B, C, E - podejmę pracę
jako kierowca. Doświadczenie
na trasach międzynarodowych
Hiszpania - Włochy - 691 466
704
Kierowca B, C - szukam pracy
- 693 828 283
Kierowca B, C, E - miejsce
zamieszkania kowary wykształcenie średnie, j. niemiecki, j.
angielski kurs na przewóz rzeczy,
aktualne badania psychotechniczne, solidny i dokładny - 660
405 579

HOTEL

Kierowca B, C, E - praktyka na
zachodzie, min.4 lata. Tandemy,
ciągniki siodłowe . Dyspozycyjny
bez nałogów. Podejmę od zaraz!
- 696 043 056
Kierowca C + E - w ruchu krajowym lub międzynarodowym
- doświadczenie, badania lekarskie, psychotechniczne, karta
tacho, kurs na przewóz rzeczy
- 663 791 996
Kierowca dyspozycyjny kat. B
- komunikatywny podejmie pracę
w charakterze kierowcy, kuriera,
dostawcy lub własnym samochodem osobowym - mile widziane
różne propozycje - 660 041 935
692 552504
Kierowca kat B - dobra znajomość Jeleniej Góry, dobra
znajomość komputera. - 519
127 082
Kierowca kat B - młody dyspozycyjny, podejmę pracę nawet od
zaraz - 691 975 674

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Halny

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

Kierowca kat B - posiadam Forda
Transita 1740 kg, podejmę pracę
- współpracę - 605 945 214
Kierowca - posiadam prawo jazdy
kat. B i C + kurs na przewóz
rzeczy. Doświadczenie w handlu.
okolice Jeleniej Góry i Szklarskiej
Poręby – 669 935 831
Kierowca kat. B - doświadczony
na Polskich i zagranicznych
drogach, solidny, młody, chętny
do pracy jako kierowca, kurier,
dostawca itp. - 725 525 640
Kierowca kat. B - jako kierowca
kat. B. Mam 24 lata. Miły, łatwo
nawiązuję kontakty, dyspozycyjny, solidny, ambitny. Posiadam
duże doświadczenie w prowadzeniu pojazdów - 667 268 947
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, komunikatywny podejmie
pracę w charakterze kierowcy,
kuriera, dostawcy - 517 175 076
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, komunikatywny podejmie

info@hotelhalny.com.pl

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

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

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

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

Tel: 0-601-750-147

AUTO KOMIS

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
ZAPRASZAMY
!!!

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

TRANSPRIM

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

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

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE
HYDRAULICZNE
DOCIEPLENIA

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

firma handlowa

ROBERT

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

			
Kredyty
			

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

NAJWIĘKSZA AGENCJA
WE WROCłAWIU
zatrudni dziewczyny,
najwyższe zarobki

*
*
*
*
*

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

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

Tel. 0 669 496 772
możliwość zakwaterowania

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

WYTNIJ KUPON

Świdnickie nowości na Wielkanoc
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy i większość z nas już zastanawia się nad świątecznym jadłospisem. Jak co
roku niekwestionowanym królem świątecznego menu będzie oczywiście jajko, ale obok niego, na wielkanocnym stole pojawi
się także żurek, biała kiełbasa, sałatki, wszelkiego rodzaju wędliny, sos tatarski i wiele innych smakowitości. Podstawą
i
niezbędnym składnikiem tych wszystkich dań są znane wszystkim smakoszom od lat majonez i chrzan Świdnicki
firmy M&J.
Chyba nikt nie wyobraża sobie ulubionej sałatki, białej kiełbasy czy sosu tatarskiego, o jajku nawet nie
wspominając bez majonezu i chrzanu Świdnickiego. Ale firma M&J z okazji nadchodzących świat przygotowała swoim klientom niespodziankę i w szerokiej ofercie produktów Świdnicki znalazły się także
konserwowy groszek i kukurydza. Zielony groszek firmy M&J dzięki szczelnemu zamknięciu
zachowuje to, co najlepsze w tej roślinie, która jest bogatym źródłem sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, cynku, a także wielu witamin. Natomiast kukurydza marki
Świdnicki pochodzi ze starannych upraw dojrzewających na słonecznych polach
– stąd jej słodki smak i złocisty kolor, dzięki któremu rozjaśnia wizualnie potrawy i nadaje im niepowtarzalnego, lekko słodkawego smaku. Zarówno groszek jak i kukurydza Świdnicki produkowane są z najwyższej jakości ziaren, mają niepowtarzalny smak, przystępną cenę i doskonale sprawdzą się
jako smaczny składnik sałatek, sosów i surówek na Wielkanocnym stole.
Wytnij kupon i przyjdź w środę 25 marca 2009 o godz. 9:00 do redakcji
Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2.
Dwie pierwsze osoby otrzymają zestaw produktów firmy M&J.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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pracę w charakterze kierowcy,
kuriera, dostawcy. doświadczenie na Polskich i zagranicznych
drogach - 725 525 640
Kierowca kat. B, C + E - szuka
pracy, 20 lat doświadczenia - 516
817 081
Kierowca kat. B, C - solidny,
dyspozycyjny, bez nałogów - 663
548 887
Kierowca z busem - kierowca
z wieloletnim doświadczeniem
w transporcie i własnym samochodem dostawczym, podejmie
pracę - 886 114 255
Kierownik budowy - podejmę
pracę jako kierownik budowy.
Duże doświadczenie. Poprowadzę budowę organizacyjnie.
- 602 514 690
Kobieta 33 lata - dorywczą na
terenie Jeleniej Góry - 695 366
629
Kobieta poszukuje pracy - w
charakterze sprzedawcy. Zainteresowanych proszę o kontakt,
bardzo mi zależy na czasie. - 516
441 207
Kobieta szuka pracy - kobieta 30
lat wykształcenie ekonomiczne,
gastronomiczne podejmie pracę
anna11123@wp.pl Kobieta szuka pracy - Średnie
wykształcenie, obsługa kasy
fiskalnej, obsługa komputera. Pilnie szukam pracy - księgowość,
sprzedawca, sprzątanie, opieka
itp. - 695 173 785
Konserwator - podejmę pracę na
stanowisku konserwator. Potrafię
wykonać remont pomieszczenia
- gładź gipsową, malowanie,
opalanie okien, drzwi; drobne
naprawy instalacji elektrycznej.
- 519 125 627

Księgowa podejmie pracę - szukam pracy od zaraz w księgowości Doświadczenie zawodowe,
35 lat stażu na stanowiskach
kierowniczych - 880 238 242 075
74 123 73
Kucharz - z doświadczeniem
podejmie dodatkową pracę
Szklarska Poręba okolice - 602
881 016
Kucharz z doświadczeniem szuka pracy - 513 652 651
Kucharz z doświadczeniem najchętniej Jelenia Góra i okolice.
- 607 367 666
Kucharz praca dorywcza - poszukuję pracy dorywczej głównie w
tygodniu. Najlepiej w Karpaczu
lub w Jeleniej Górze. Wykształcenie: wyższe , kierunek: gastronomia. - 506 128 011
Magazynier/operator wózka - w
charakterze magazyniera lub
operatora wózka widłowego.
Posiadam uprawnienia do obsługi
wózków jezdniowych z napędem
silnikowym z uprawnieniem do
zmiany butli gazowych. - 663
450 944
Masażysta podejmie pracę! - W
SPA w hotelach itp. Na terenie
J.G i okolic. Student III r. fizjoterapii. - 889 067 808
Mechanik ciężarówki - ze stażem
dorobi, bądź podejmie pracę
- 724 038 662
Mirsk i okolice - szukam pracy
- 501 157 519
Młoda i 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

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

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

Młody uczciwy + kat. B - dyspozycyjny, kreatywny, własne
auto, szuka pracy gdziekolwiek,
jakiejkolwiek - 609 284 057
Na sezon zbiorów - pracowity
20 lat podejmę pracę za granicą
na sezon - do zbiorów - 504
985 797
Na wakacje - w terminie od 20
czerwca do 30 sierpnia. Jestem
pełnoletni - rozważę każdą propozycje. Można pisać na mail
cajlerro@op.pl Ważne żeby była
to praca na terenie Jeleniej Góry
lub okolic - 781 539 011
Na weekendy i nie tylko - poszukuję pracy na weekendy i wolne
od szkoły, jako kelnerka pomoc
kuchenna, opiekunka do dziecka.
- 722 076 869
Nauczyciel j. angielskiego posiadam licencjat. Studiuję
zaocznie na 2 roku studiów
uzupełniających magisterskich.
Podejmę pracę w Jeleniej Górze
lub okolicach. e-mail marcinmasiewicz@gmail.com - 691
738 511
Nauczyciel muzyki - mężczyzna,
25 lat, dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie
sztuki muzycznej, umiejętności
z zakresu psychologii ogólnej i
muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej - 604 460 269
Ochroniarz disco - poszukuje
pracy jako ochroniarz dyskotek
posiadam doświadczenie wiek
28 lat. - 669 385 993
Od zaraz - ambitna kreatywna
,średnie, doświadczenie w pracy
na produkcji podejmę prace od
zaraz - 721 037 329
Od zaraz - podejmę się pracy
jako kelnerka bądź opiekunka.
Mam duże doświadczenie. Ja
19lat - 669 628 611
Od zaraz biuro, recepcja podejmę pracę, biuro, recepcja,
fakturzystka lub inną. posiadam kilkuletnie doświadczenie,
świetna obsługa komputera i
urządzeń biurowych. - 791 371
694
Odpowiedzialna kobieta podejmę pracę w charakterze
pomocy kuchennej albo pokojowej. Jestem osobą z długoletnim
stażem pracy. Interesuje mnie
praca w Szkl. Porębie. - 075
717 48 02
Piekarz od zaraz - odpowiedzialny z paro letnim doświadczeniem szuka pracy jako piekarz
w jeleniej górze lub okolicach.
Bardzo pilnie proszę o kontakt
- 792 876 442
Pilne - absolwentka fizjoterapii
z rocznym doświadczeniem w
zawodzie podejmie prace od
zaraz - 696 817 480
Pilne - młoda kobieta, wykształcenie średnie ekonomiczne,
podejmie pracę od zaraz (oprócz
przedstawicielstwa). Może być
sklep lub zakład produkcyjny
(mam tutaj praktykę). - 504
121 173
Pilnie poszukuję pracy - młoda,
dyspozycyjna i ambitna dziewczyna poszukuje pracy na terenie
J.G. od zaraz! Z doświadczeniem,
po różnych kursach i szkoleniach
- 518 066 697
Pilnie - mężczyzna w ogrodzie,
w opiece nad chorym panem.
Najchętniej w Niemczech - 075
72 11 038
Pilnie - młody, uczciwy jako kierowca kat. B - 662 338 111
Pilnie - Szukam pilnie pracy- np.
jako sprzedawca - ale inne oferty
będą bardzo mile widziane - 601
858 627
Pilnie poszukuję pracy - w weekendy jako barmanka, sprzedawca
na terenie Jeleniej Góry, 32l.
- 721 279 956
Pilnie szukam pracy - każda
praca fizyczna oraz prowadzenie
auta i naprawy - 724 297 578
Pilnie szukam pracy - pilnie od
zaraz na budowie lub wykończenia - jestem solidnym i pracowitym lub inne prace - 513
985 453
Podejmę każdą pracę - mam
23 lata, wykształcenie średnie
z zawodu jestem mechanikiem,
prawo jazdy kat B - 504 970
750
Podejmę prace - ekspedientka
- 15-letni staż na stanowisku
kierowniczym. Jelenia Góra i
okolice - 798 428 340
Podejmę prace od zaraz - 28 lat,
odpowiedzialna, dyspozycyjna,
wykształcenie wyższe, obsługa
komputera i urządzeń biurowych,
dwuletnie doświadczenie w biurze - 697 636 761
Podejmę prace od zaraz - mam
22 lata - uregulowany stosunek
wojskowy. Młody i ambitny - 721
605 649
Podejmę prace pilne - młody,
ambitny, dyspozycyjny szuka
pracy na budowie, magazynie
bądź innej - 788 190 859
Podejmę pracę - jako sprzedawca
, wiek 26 lat - 669 310 312

Podejmę pracę - jako stróż, portier - 509 698 617
Podejmę pracę - kobieta 24 lata
podejmie pracę na stanowisko
kasjer, sprzedawca - 694 756
685
Podejmę pracę - mam 24 lata,
wykształcenie średnie-gastronomiczne, prawo jazdy kat. C,
szukam pracy nie koniecznie w
zawodzie - 695 430 099
Podejmę pracę - Młody, ambitny
i kreatywny podejmie pracę - 785
777 734
Podejmę pracę - Wykształcenie
średnie, 24 lata, ambitna dyspozycyjna podejmie prace jako
kelnerka, barmanka, pokojówka
itp. - 721 140 432
Podejmę pracę - wykształcenie
średnie, język niemiecki i angielski - 721 346 936
Podejmę pracę - 2-3 razy w tyg.
dorywczo lub na stałe. Solidnie
- 514 599 356
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 budowlane - na
budowie, regipsy, gładzie, elektryka, woda, itp. - 695 789 124
Podejmę pracę od zaraz - 21lat,
szybko nawiązuje znajomości,
angażuję się w to co robię,
wykształcenie średnie (techniczne) - 781 327 036
Podejmę pracę od zaraz - młody
22 lata. Podejmie każdą prace,
umiejętność pracy w zespole,
szybkość, komunikatywność,
punktualność, odporność na
stres, szybkie uczenie się, umiejętność perswazji - 793 332 003
Podejmę pracę od zaraz - studentka zaoczna ekonomii pilnie
poszukuje pracy stałej lub dorywczej. Bogate CV + szkolenia +
kursy - 695 828 601
Podejmę pracę w biurze - komunikatywna, odpowiedzialna,
ambitna, wykształcenie wyższe,
roczne doświadczenie pracy w
biurze, obsługa klienta, umiejętność obsługi komputera, kasy
fiskalnej, urządzeń biurowych,
prawo jazdy kat. B - 504 942
748
Podejmę za granicą - za granicą
jako ślusarz, na produkcji, w
ogrodnictwie. Dobra znajomość
języka niemieckiego. Pilnie! - 609
317 930
Pomoc fryzjerska - uczęszczam
na studium fryzjerskie aktualnie
jestem na drugim semestrze.
Poszukuje pracy w tym zawodzie,
wszelkie propozycje proszę kierować na telefon - 513 705 909
Pomoc kuchenna - solidna,
sumienna, szybko się uczę - 667
377 795
Pomoc kuchenna - na terenie
Jeleniej Góry, mam doświadczenie pracy w 2 pizzeriach - 518
106 122
Pomocnik budowlany - w budowlance - mam doświadczenie
w robotach wykończeniowych
jestem dyspozycyjny posiadam
prawo jazdy i samochód - 791
615 636
Popołudnia i weekendy - młody
ambitny kreatywny, uczeń technikum żywienia. Poszukuję dodatkowej pracy. Można pisać też
na maila cajlerro@op.pl - 781
539 011
Poszukuje pilnie pracy - z zawodu
sprzedawca - popołudnia i weekendy - 660 725 384
Poszukuję - pilnie poszukuję
pracy młody i ambitny, doświadczenie w wykończeniówce - 722
044 683
Poszukuję pracy - kierowca kat.
B, znajomość stolarki meblowej, montaż, doświadczenie w
transporcie międzynarodowym,
ścianki działowe (regips). Pilnie
podejmę pracę - 505 954 630
Praca - chętni podejmę dodatkową pracę popołudniami - 609
093 325
Praca - każda ciężka fizyczna
- 667 456 330
Praca biurowa - studentka ucząca
się w trybie zaocznym podejmie
prace najlepiej na terenie Karpacza. Posiadam wykształcenie
technika administracji. - 504
909 829
Praca dodatkowa - chętnie
podejmę pracę dodatkową popołudniami, hostessa, opiekunka,
e-mail: gwiazdka1508@wp.pl
- 609180 735
Praca na weekend - studentka
dziennych szuka pracy na weekendy (piątku popołudnia, sob.
i ndz). mogę tez pracować po
południu w pon. oraz wt. posiadam prawo jazdy kat. B oraz
książeczkę sanepidu. Proszę
dzwonić po 12 - 605 592 763
Praca popołudniami - sanitariusz
szpitalny szuka pracy w sanitarce
( karetce ) lub przy opiece w tygo-

dniu od godz. 15.30, a w weekendy od rana - 781 374 319
Praca przy antykach - przyjmę
pracę w sklepie z antykami
w weekendy. Płaca nie musi
być duża. Chcę zdobyć trochę
doświadczenia przy odrestaurowywaniu starych przedmiotów
- 788 013 374
Praca w gastronomi - jako kucharz
w chwili obecnej na soboty i niedziele ponieważ jestem w trakcie
kończenia technikum gastronomicznego, wykształcenie zawodowe - 607 729 453
Praca w kancelarii - podejmę
pracę chętnie w kancelarii, odbyty
staż w sądzie. - 721 802 458
Praca w wakacje - 18-latka /
dziewczyna/ podejmie prace w
Karpaczu w obiekcie turystycznym lub w sklepie.. Pracowałam
w pensjonacie jednogwiazdkowym w ubiegłym roku i w czasie
ferii. termin 20 czerwca do końca
lipca. - 661 059 861
Praca w wakacje - 19-latek/
chłopak / podejmie każdą pracę
w Karpaczu od 25 czerwca do
końca lipca. Najchętniej w obiekcie turystycznym lub na budowie.
- 785 601 708
Pracę podejmę - jako elektromechanik, blacharz - samochodowy
- 075 713 02 68
Pracownik na jeden dzień podejmę się prac rożnego typu
- 506 496 196
Prawo jazdy kat. B - 25 lat,
uczciwy, komunikatywny, otwarty
na nowe doświadczenia, prawo
jazdy kat B - szukam ciekawej
stałej pracy za sensowne pieniądze - 792 696 386
Restauracja - podejmę pracę
w restauracji na weekendy
jako kucharz/pomoc kuchenna,
doświadczenie i badania, również
jednorazowa obsługa imprez.
Marcinswiniarski1@o2.pl - 669
417 059
Robotnik drogowy - duże
doświadczenie, układanie krawężników, obrzeży, puzzli - 500
315 022
Solidny pracownik - student
zaoczny poszukuję pracy(stałej
najlepiej) prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera dyspozycyjny, komunikatywny, doświadczenie jako sprzedawca - 793
240 588
Sprzedawca - 40 l. podejmie
pilnie pracę w Jeleniej Górze lub
okolicy, doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole - 691
019 891
Stałą lub dodatkową - prowadzę
działalność handlową ,wykształcenie-średnie, prawo kat. B, wiek
– po 40 - 601 340 899
Stolarz - poszukuję pracy na
stanowisku stolarz meblowy, stolarka ogólna - 698 421 462
Stróż - podejmę pilnie pracę jako
stróż nocny - 664 456 831
Student zaoczny - szukam pracy
- jestem na III roku studiów
zaocznych kierunek Fizjoterapia,
moje zjazdy odbywają się średnio
co 2 weekend. / Nie interesuje
mnie żadnego typu akwizycja.
- 664 091 563
Student /dzienne / widlaki Student /4 rok wydz. Mechaniczny PWr/ poszukuje pracy;
znajomość komputera i pakietu
OFFICE, AUTOCAD i Inventor.
Uprawnienia na wózki widłowe,
angielski - średnio - zaawansowany, kubek34@gmail.com - 606
267 850
Studentka - miła, odpowiedzialna
i rzetelna studentka UE szuka
pracy na terenie Jeleniej Góry
(w godzinach popołudniowych i
na weekendy) Bardzo proszę o
kontakt - 661 562 752
Studentka - zdolna, ambitna
studentka podejmie prace na
weekendy na terenie Lubania lub
okolic. - 609 942 598
Studentka pedagogiki - podejmie
pracę. - 697 588 266
Studentka podejmie pracę zaoczna zarządzania podejmie
pracę w turystyce- recepcjonistka, asystentka managera,
pracownik biura podróży. Bardzo
dobra znajomość j. angielskiego.
- 605 035 748
Studentka studia zaoczne poszukuję pracy w pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin.
więcej na mail lub telefonicznie
chiarka@o2.pl - 792 183 848
Studentka szuka pracy - na
weekendy (piątek-niedziela).
- 603 253 940
Studentka szuka pracy - studentka studiów dziennych pilnie
szuka pracy GG.: 104 744 17
e-mail: agawa12_88@o2.pl - 607
246 226
Studentka szuka pracy - w godzinach popołudniowych lub w
weekendy natalia-1619@wp.pl Studentka zaoczna - podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry.
Wykształcenie wyższe i stopnia
- pedagogiczne. Prawo jazdy

35

kat. B, doświadczenie w handlu,
komunikatywność, kreatywność.
- 724 111 906
Sykam pracy pilnie - kucharz od
zaraz - 726 246 929
Szef kuchni - komunie, wesela
i inne imprezy okolicznościowe
- 513 652 651
Szofer przewóz osób - Posiadam
doświadczenie w prowadzeniu
limuzyn dla osób prywatnych.
Znajomość niemieckiego, certyfikat FCE z angielskiego. Przewóz
osób własnym sam. osobowym
lub bus - 695 673 438
Szukam pół etatu - kobieta
podejmie pracę w godz. 9-14.
Doświadczenie w handlu, telemarketingu. Może być sprzątanie
domu, mieszkania, biur lub inna
praca dodatkowa (nie Oriflame i
Avon) - 503 312 357
Szukam pracy - 20 latek podejmie każdą. Pilnie - 726 246 929
Szukam pracy - 23 lata, średnie
wykształcenie, prawo jazdy kat.
B doświadczenie w pracy na
produkcji. - 665 733 447
Szukam pracy - 26 lat, prawo
jazdy kat. B, zmotoryzowany,
uprawnienia na wózki widłowe,
doświadczenie w wykończeniówce, pilnie - 694 627 966
Szukam pracy - biurowej lub w
handlu jako sprzedawca. Posiadam doświadczenie w handlu
oraz wysoka kulturę osobistą,
dobry kontakt z ludźmi, jestem
osoba otwartą - 697 965 784
Szukam pracy - jako ekspedientka - duże doświadczenie
znajomość kasy fiskalnej - 721
194 847
Szukam pracy - jestem zainteresowana pracą na weekendy
na terenie Jeleniej Góry - 785
243 671
Szukam pracy – kobieta, lat 50,
wykształcenie średnie podejmie
prace rożne - proszę o poważne
oferty - 667 264 181
Szukam pracy - młody 32 lata
dyspozycyjny, bez nałogów,
prawo jazdy kat. B, pilnie - 509
478 562
Szukam pracy - młody, dyspozycyjny, uczący się zaocznie szuka
pracy (najlepiej na stale) na terenie Jeleniej Góry. fnb333@gmail.
com - 601 881 492
Szukam pracy - na budowie
(roboty ogólnobudowlane: zbrojenie, szalunkowanie, betonowanie itp.), również na stolarni duże
doświadczenie w tym kierunku
zawodowym - 516 073 215
Szukam pracy - pilne - dorywczo
lub na stale skończone 18 lat.
Zadzwoń lub adres e-mail : maximaxx@o2.pl . - 514 599 356
Szukam pracy - podejmę się
pracy w Niemczech do opieki,
sprzątania, gotowania. Wyjazd
najlepiej od zaraz. Byłam kilka
razy w Niemczech w pracy,
rodzina była zawsze zadowolona.
Język Niemiecki - słaby - 516
122 095
Szukam pracy - student zaoczny
szuka pracy w Jeleniej Górze.
Doświadczenie w handlu, obsługi
klienta, gastronomii. Znajomość
języka angielskiego i komunikatywnie niemieckiego. - 696
633 230
Szukam pracy - w sklepie znajomość kasy fiskalnej, doświadczenie w handlu, prawo jazdy kat.
B aktualna książeczka zdrowia
- 603 720 302
Szukam pracy - szukam pracy po
szkole od godz.15. Jestem osobą
pełnoletnią(19), punktualną i
odpowiedzialną. Posiadam prawo
jazdy kat. B. Mogę wykonywać
każdą pracę. Proszę dzwonić po
godz.15 - 792 178 320
Szukam pracy dodatkowej wykształcenie średnie, studium
- kier. Prawno - Społeczny
doświadczenie w handlu, prawo
jazdy kat. B, wiek 49 lat - przyjmę
każdą pracę pilne - 501 478
144
Szukam pracy na budowie doświadczenie 2 letnie, młody,
okolice Jeleniej Góry - 513 050
909
Szukam pracy na budowie posiadam umiejętności: wszystkie prace wewnątrz i na zewnątrz,
włącznie z docieplaniem budynków i dekarstwo. Pełna dyspozycyjność - 691 985 234
Szukam pracy od zaraz - miła
i ambitna kobieta podejmie się
pracy za barem lub kasynem.
Mam doświadczenie przy obsłudze klientów - 697 560 620
Szukam pracy remonty - szukam
pracy jako samodzielny pracownik przy remontach, oprócz
płytek, nie palący, nie pijący,
odpowiedzialny - 603 105 828
Szukam pracy w biurze - Młoda,
z doświadczeniem i z wykształceniem podejmie pracę w charakterze sekretarki - asystentki.
Interesuje mnie tylko praca na
stałe, wynagrodzenie min. 1200
zł netto - 512 841 200

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Szukam pracy z autem - na
budowie lub inne propozycje.
Posiadam auto na gaz z hakiem
- 723 226 884
Szukam pracy - jestem uczniem technikum. Szukam pracy
po szkole od godz.15. Jestem
osobą pełnoletnią (19 l.). Posiadam prawo jazdy kat. B. Mogę
wykonywać każdą pracę. Proszę dzwonić po godz.15 - 792
178 320
Szukam pracy - dorywczej Jestem uczniem technikum. Szukam pracy po szkole od godz.15.
Jestem osobą pełnoletnią (19).
Posiadam prawo jazdy kat. B.
Mogę wykonywać każdą pracę.
Proszę dzwonić po godz.15 792178320
Szukam stałej pracy - Mam 29 lat,
wykształcenie wyższe, podejmę
pracę, umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
obsługa klienta, posiadam prawo
jazdy kat. B - aleskandrajg@
onet.eu - 604 975 383
Ślusarz podejmie - podejmę
pracę jako ślusarz lub inną na
etat. Mam doświadczenie w
pracy jako ślusarz i jestem osobą
młodą. Pilne! - 609 317 930
Ślusarz, spawacz - szukam pracy
posiadam uprawnienia MMA,
MAG, MIG, znajomość rysunków
techn. rurociągi ogrzewania co
palnik gazowy beata@sobieszow.net - 075 75 53 222
Średnie – kat. B - pracowałem
na stolarni, na budowie jako
pomocnik, umiem pracować na
pile, nie boje się pracy, proszę
dzwonić na pewno się dogadamy
- 666 590 866
Technik budownictwa - podejmę
pracę na stałe od zaraz! na
budowie lub przy wykończeniach
( gładzie, regipsy, panele, malowanie) - 665 685 608
Technik ekonomista - młoda,
chcąca dalej się uczyć, ambitna,
podejmie prace stałą. Wykształcenie / doświadczenie zawodowe Technik Ekonomista, Kurs
Pracownika Administracyjnego
z elementami kadr i podstawą
rachunkowości - 784 716 240
Technik żywienia matura –
matura, średnie zawodowe,
szukam pracy w kuchni na barze.
Jestem z Pasiecznika, prawo
jazdy, auto - 666 590 866
Tokarz-ślusarz - podejmę prace w
zawodzie tokarz - ślusarz-osoba
z doświadczeniem zawodowym
- 793 602 441
Uczciwa szuka - podejmę prace
w handlu, gastronomii lub przy
sprzątaniu, posiadam samochód
- 798 427 905
W sklepie i restauracji - skończyłam technikum hotelarskie,
posiadam doświadczenie pracy
w handlu oraz w kelnerstwie.
- 785 599 755
W Szklarskiej lub okolicy podejmę pracę od zaraz, za
barem, jako kierowca, w handlu,
doświadczenie, inne propozycje,
25 lat, wykształcenie średnie,
język niemiecki, komputer, auto
+ GPS - 508 524 892
Wolny kierowca kat B - młody,
dyspozycyjny kierowca kat. B
poszukuje pracy - 882 508 680
Wózek widłowy + kat. B - podejmę
każdą pracę - 725 520 214
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 dobrym niemieckim - dojrzała, dyspozycyjna, energiczna,
wykształcenie średnie, miła aparycja z dobrym niemieckim podejmie pracę (może być każda,
żadnej pracy się nie boję) - 603
700 338
Z grupą inwalidzką - młody
dobrze zbudowany, z grupą
inwalidzką - jako dozorca, stróż i
inne propozycje. Solidny, uczciwy
sumienny! Szybko się uczę!!!
- 882 491 671

RÓŻNE
SPRZEDAM
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
Totalna wyprzedaż w Restauracji „Galery” na Wrocławskiej
– meble, obrazy, porcelana,
szkło – codziennie od 8-20
– zapraszamy – 661 059 918
40 talerzy fajans z Włocławka
i Koła po 20 zł w całości 70
dzwonków zaprzęgowych po
20 zł szt. – 661 059 918
Książki stare i nowe – o antykach albumy i encyklopedie
– 661 059 918

Elektryczny kocioł 18KW centralnego ogrzewania – cena
220 zł – 075 71 30 614
W dobre ręce 11m. sukę labrador, czarna – 606 137 418
Kuchenka gazowa 4 palnik z
piekarnikiem. Stan bardzo dobry
za 40 zł.- 785 801 526

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Kupię auta całe i powypadkowe - 663 393 415
Każde auto w rozsądniej cenie
– również za wyrejestrowanie
– 723 879 996
Mercedesa 123 – 725 868 511
Mercedesa 124 w db. stanie 2-2,
5 litra do 7-8 tys. - 691 455 758
Kupię samochód osobowy może
być uszkodzony zarejestrowany
lub nie - 725 868 511

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Wartburg 1,3 benzyna 1990
rok, garażowany - w eksploatacji, stan dobry, cena do uzgodnienia - 075 75 59 101 - 721 068
503 po godzinie 19
Tanio Ford Mondeo 1,8 turbo
diesel TD, rok 95, granatowy
metali, przebieg 220 tys.
km, bogate wyposażenie +
2 poduszki + komplety kół,
atrakcyjny – cena 7500 do
uzgodnienia – 692 365 308
Ford Fiesta 1,3 benzyna – rok
1993 – 3 drzwiowy, granatowy, 150 tys. przebiegu, dwa
komplety opon, ważny przegląd, OC, NW, nowe sprzęgło,
monowtrysk – 2000 – 698 135
409
Ford Eskort – pojemność
1800cm, diesel, 1991, części
– silnik ze skrzynią biegów,
chłodnica, półosie, alternator,
szyberdach, wycieraczki z
silniczkami, reflektory, felgi,
przełącznik i inne – 501 038
525
Volkswagen Golf 19F – rok
produkcji 1989 – przerobiony
na gaz – na chodzie, nie rejestrowany – cena 1250 zł – 696
350 927
Vw Passat 1999 0 TDI, sedan,
1.9, czerwony, zarejestrowany,
alufelgi, letnie i zimowe, hak,
elektryczne szyby, air bagi, 20
tys. – 604 610 097
Citroen C3, rok 2002, niebieski
- metalik, benzyna - 1,1 - 663
509 662
Citroen Xantia - rok 1994 pojemność, 2 litry benzyna, zielony
metalik, dwa miesiące w kraju
zarejestrowany, opłacony stan
bd. sprzedam lub zamienię – 697
793 186
Ford Transit w całości na części
– 608 814 913
Mercedes 124e, diesel 93 rok
- 608 814 913
Ciągnik Ursus c 360 po remoncie
silnika - 665 249 833
Fiat Brava - 98 - rok 1,4 pojemność, ciemny grafit, stan jak z
salonu, dużo dodatków, sprowadzony zarejestrowany, 90
tys. przebieg, cena 9.000 - 515
115 032
Żuk skrzynia - rok produkcji
1983 na gaz zarejestrowany w
dobrym stanie, cena 1300 zł
- 667 264 181
Ibiza 93 1800 zł - z silnikiem
900cm3, ekonomiczny, zadbany
lakier w bardzo dobrym stanie, środek niezniszczony, 3
drzwiowy zarejestrowany, opłacony do lipca 2009. Jelenia Góra
- 608 382 458
Mercedes - okularnik srebrny,
mały przebieg z 1995 rok - 601
357 096
Opel Kadet - rok 93, pojemność
1.4 benzyna, bordowy metalik,3
drzwiowy. Stan oceniam na
dobry. Cena do uzgodnienia,
niedrogo - 882 491 671
Opel Kadett 1.4 - benzyna. Rok
produkcji 1993 hatchback. Cena
do uzgodnienia - 887 715 200
Agregat 720w - na gwarancji,
moc 720W, wyjście na 12 Volt,
pojemność baku 4,2 litra – 250
zł. - 695 475 628
Anglik VW Passat - kombi, 98
rok, 1.6 benzyna, stan dobry
- 782 843 629
Renault 19 GTS - pełna elektryka, centralne wspomaganiem,
po opłatach - tanio - 669 595
967
Audi 100 - C4 sedan 2.3 gaz 92
rok. za 5 tys. - 501 323 995
Audi 80 - B3 instalacja gazowa,
rok 91 1.8 wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek,
cena 5500 do negocjacji - 725
784 509
Audi 80 - 91 rok - 2400 zł - 1.6
benzyna bordowy, zarejestrowany, ważne opłaty, radio - 608
382 458

Audi 80 B3 - sprowadzony,
centralny zamek, wspomaganie,
podgrzewane fotele, rok 1990
- 696 776 877
Audi 80 B3 - 1,8 benzyna, centralny zamek, wspomaganie,
podgrzewane fotele, sprowadzony - 783 246 331
Audi 80 B3 + LPG - 91 rok produkcji 1.8 instalacja gazowa,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, stan b.dobry
cena 5500 do małej negocjacji
- 725 784 509
Audi 80 z gazem - tanio - 89 rok,
alufelgi, przód B4,1.8 e + gaz,
ważny przegląd i oc, na chodzie
do poprawek, cena 999 zl - 727
227 917
Audi 80 B3 +LPG - rok 91 1.8 +
instalacja gazowa wspomaganie
kierownicy, alarm, centralny
zamek radio stan b.dobry - 725
784 509
Audi B4 - 1,9 TDI - (kombi)zielony
metalik, ocynk blachy, elektryczne wyposażenie, po wymianie pasków, płynów, nowe opony
+ alufelgi 15, centralny, zarejestrowana, stan b.dobry, ekonomiczny 5, 5l100km - cena 1000
pln - 691 061 706
Bmw 318i sedan - sprowadzony,
zarejestrowany, czarny, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, klimatyzacja 5500 zł
- 788 200 261
Bmw 5 sekwencja gaz – 90 rok,
2.0 24V 150KM, sekwencyjny
gaz wszystko sprawne, bardzo
ładny lakier, alufelgi w bdb stanie
6500 zł - 608 382 458
Bmw 520 alu sekwencja - 1990
silnik 2.0 24V 150KM, gaz sekwencyjny, ładne alufelgi, szyberdach, centralny zamek, skórzana
kierownica 3-ramienna, lakier
i silnik w super stanie 6500 zł
- 608 382 458
Chrysler Voyager – rok 1998
– 2 litry benzyna, granatowy
7 miejsc, stan dobry w ciągłej
eksploatacji. Cena 10500 zł.
- 608 239 304
Cinquecento 900-92 rok - biały w
ciągłej eksploatacji. Cena 1500
zł. - 510 973 662
Citroen BX - wszystkie części z
demontażu - 662 649 912
Citroen XM 2.1td - rok produkcji 1994, automatyczne szyby,
lusterka, radio cd, wspomaganie
kierownicy, alufelgi, hak. Przegląd i ubezpieczenie aktualne.
Stan b.dobry - 501 151 896
Citroen XM 92 - 2.0 D, 240000
km, centralny zamek, hak, kolor
zielony, stan dobry, cena 3200
(ramland@wp.pl) - 504 154 753
Clio 1.2 93 rok - uszkodzony
- 1200cm uszkodzony - 800 zł
- 693 828 283
Części z demontażu - do Renault
Laguna 1997 - 608 184 56
Daewoo Musso terenowy - automat. 2001 168 tys.km. ABS,
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja. Przegląd, ubezpieczenie
do 06.09 - 075 61 37 652
Ekonomiczny samochód - Seat
Arosa - rok produkcji 98 ABS,
RO sportowa sylwetka, ks. serw.
ważny przegląd i OC, airbag,
wspomaganie kierownicy, stan
bdb., cena 9.000 zł. ( do negocjacji) - 506 114 070
Escort TD - 99 - turbo diesel,
ważny przegląd i OC uszkodzony
silnik. 3500 zł. do negocjacji - 722
319 181
Escort z gazem - tanio - 92 rok,
combi - 1,4e + gaz, butla w kole,
ważny przegląd i oc, sprawny,
cena 1500 zł. - 727 227 917
Favorit 88 tys. przebieg - Skoda
w stanie bardzo dobrym, wiśniowa, 1.3 benzyna, zadbana
welurowa tapicerka, nic do roboty
na już, po opłacana, siadać
jechać 1900 zł do uzgodnienia
- 603 182 814
Felgi aluminiowe 16” - Alu felgi
16” z oponami 195/45 ładny
wzór - cena 1450 do negocjacji.
Jelenia Góra - 502 297 240
Fiat 5000 zł - 1996 1.4 12v
137000 klimatyzacja, wspomaganie, poduszki bordowy - 506
618 622
Fiat Brava - 98 - rok 1,4 pojemność, ciemny grafit, super stan,
dużo dodatków, sprowadzony
zarejestrowany, 90 tys. przebieg,
cena 9.000 - 515 115 032
Fiat Cinquecento - rok 1994,
700 pojemność, czerwony, bez
korozji zarejestrowany, ważny
przegląd i oc, radio, garażowany,
Cena 1200 zł. - 604 899 303
Fiat Cinquecento 900 - 1993 rok,
benzyna plus gaz, szyberdach,
aktualny przegląd i oc, cena 1600
zł. - 693 675 187
Fiat Ducato - blaszak - rocznik
1996, kolor biały, 2,5 litra diesel,
stan dobry, zarejestrowany w
Polsce - 604 685 401
Fiat elegant - 126p el, rok produkcji 1997, granatowy - 075 74
102 32 Dzwonić po godz. 18

Fiat Punto II - 2000, przebieg
80000, złoty metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby,
4x airbag, alu felgi, cena 8900
- 696 684 646
Fiat Tipo tanio - rok 1993, pojemność 1800, czerwony, 5- drzwi,
radio alarm, zarejestrowany, do
wymiany panewka. Cena 900 zł.
- 604 899 303
Fiat Uno 1.4 is - tylko 98000km,
przegląd do 10/03/10,
granatowy,5d, 2 komplety opon,
welurowa tapicerka, zadbany.
2900 zł., możliwe raty - 790 524
539 / 75 76 106 36
Fiat Uno 1.4 1996 - pojemność 1.4 niebieski, benzyna,
wymienione: klocki hamulcowe,
amortyzatory, nowy akumulator,
komplet opon letnich i zimowych,
stan dobry, ważny przegląd i OC
- 603 965 289
Fiata Brava - 98 - rok 1,4 pojemność, ciemny grafit, super stan
jak z salonu, dużo dodatków,
sprowadzony zarejestrowany, 90
tys. przebieg, cena 9.000 - 515
115 032
Fiesta 1,1 benzyna - tanio - 1994
rok, ubezpieczona, przegląd do
10.09 - Siadać i jechać - 509
778 844
Fiesta 1.1 - wszystkie części z
demontażu - 662 649 912
Fiesta 1200 zł - 91 rok, zarejestrowany, opłacony na cały rok,
radio, czerwony 3 drzwiowy - 608
382 458
Ford Fiesta 95 - pojemność 1,1,
5- drzwiowa, czarna, cena 1800
naprawdę warto - 792 819 271
Ford Mondeo kombi mk3 - 2002,
2.0 z ddi, klimatyzacja, pełna
elektryka, 8 x airbag, radio CD
17600 PLN + opłaty - 608 653
454
Ford Fiesta 600 zł. - 91 rok
- pojemność 1.1, czarna, stan
samochodu oceniam na dobry,
Parę rzeczy trzeba w nim zrobić,
ale ogólnie samochodzik na chodzie. Papiery zaginęły posiadam
zaświadczenie z Policji - 695
609 035
Ford Fiesta 91 - tanio - czerwona,
3 drzwiowa, zarejestrowana,
b.techniczne i OC do 11.2009,
silnik 1,1, sprawna w 100%,
stan dobry. Cena 900 zł - 507
930 010
Ford Fiesta 95 - pojemność 1,1,
5- drzwiowa, czarna, cena 1600
naprawdę warto, ubezpieczenie
do luty 2010, przegląd do grudnia
2009. Auto bardzo ekonomiczne
- 792 819 271
Ford Fiesta tanio - 89 rok 1.1
benzyna auto jeździ, ubezpieczone zarejestrowane sprzedam
za symboliczne 1500 zł. do
obejrzenia w Kamiennej Górze
- 721 355 365
Ford Focus diesel 2002 - 1.8 tddi,
5 drzwi, klimatyzacja,4 x airbag,
elektryka, ładny, 14400 pln +
opłaty - 608 653 454
Ford Mondeo - 99. ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, immobiliser, poduszka
powietrzna kierowcy, klimatyzacja, centralny zamek z pilotem,
radioodtwarzacz, dwa kompletu
kół. Cena 9000 zł. do negocjacji
- 506 704 340
Ford Mondeo - tanio - Atrakcyjny
1,8 turbo diesel, TD, r.95, granatowy metalik, elektryczne szyby,
lusterka, ABS, klimatyzacja, 2
poduszki, 2 komplety kół letnie
z aluminiowymi felgami, zimowe.
Cena 7500 do uzgodnienia! - 692
3653 08, 075 64 17 825
Ford Mondeo 1.8 TD - 1995,
wyposażony, zarejestrowany,
Silnik w b.dobrym stanie - wymieniony z rocznika 2000 - 692
750 317
Ford Mondeo z LPG - z 1993 rok,
silnik 1.8 z gazem cena 3500zl do
negocjacji - 691 065 261
Ford Mondeo z LPG sek. - Mondeo kombi 1,8 uszkodzony silnik,
elektryka, klimatyzacja, komputer
itp. Cena 2900 zł. - 605 326 885
GG 3245887
Ford Scorpio z gazem - rok 89,
ważny przegląd, brak oc, elektryczne szyby, felgi aluminiowe,
stan dobry, cena 1200 zł. do
malej negocjacji - 601 682 147
Ford Sierra 1600 zł - kombi,
ważny przegląd i oc, 92 rok,
biała, klimatyzacja, elektryka,
do poprawek blacharskich - 601
924 778
Ford Transit - 2,5 diesel - rok
produkcji 1996, kolor granatowy
- 607 310 775
Forda Fiesta - rok produkcji 1994,
pojemność 1.2 oc i przegląd
techniczny pojazdu ważne do
końca listopada 2009. po remoncie blacharsko- lakierniczym
koloru czerwonego. Sprawny i
ekonomiczny - 601 828 057
Fort Scorpio z gazem- rok 89.
Ważny przegląd, brak oc, elektryczne szyby-przód, cena: 1400
do uzgodnienia - 601 682 147
Golf 1,6+gaz - zarejestrowany,
1,750 zl - 667 971 911

Golf 2 diesel stan db - Stan dobry
rocznik 85 do wymiany przegub
po wymianie łożysk tył, świec,
drążka - 1700 zł. OC/Przebieg
07.09 - 075 755 85 83
Golf 2 diesel, tanio - 87 rok,
czarny, 5 biegowy, silnik po
remoncie, ważne oc, cena 1400
zł. - 727 227 917
Golf 2 tanio - z 88 rok - na chodzie
bez opłat za 600zł 5drzwiowy 5
biegowy możliwość sprzedaży na
części - 723 163 759
Golf 3 alu 3450 zł - Golf 3 z silnikiem 1,8, rok 92, wspomaganie
kierownicy, 5 drzwi, alufelgi, granatowy, zderzaki w kolorze nadwozia, użytkowany przez kobietę
Jelenia Góra - 608 382 458
Golf 3 kombi TDI - 1.9 tdi (ALE) 90
kM produkcji 1998, elektryczne
szyby elektryczne lusterka ABS
cz wk elektryczne szyby, zielony
metal ważne oc i przegląd cena
9800 pln - 604 786 525
Golf ii diesel 55km 85 rok Zadbane w środku do niewielkich poprawek lakierniczych,
skrzynia 5-ątka, 3 drzwi, srebrny
2000PLN, kurowski.jacek@
gmail.com - 75 75 58 583
Golf III - 1.9 TD, 1993 rok, 5
drzwiowy, grafitowy metalik,
cena: 4700 zł. do negocjacji - 723
888 247
Honda Civic 1.3 tanio - 3
drzwiowy, w kraju od roku, po
wymianie oleju i płynów, do
lakierowania 2 elementy, 100%
sprawny technicznie. - 601 880
015
Honda Civic 650 zł. - samochód
na części lub w całości, posiada
przeglad i oc ważne do października, dwu letnia instalacje
gazowa, dużo nowych części
mechanicznych i zrobiona podłogę, lakier w stanie złym - 692
723 836
Honda cr250 cross - 96 rok - silnik po remoncie, nowy olej klocki
itp 5300 zł - 605 492 373
Hyundai Coupe - super tanio
- Sprzedam z powodu nagłego
wyjazdu- 98 rok. Cena tylko
7.000 zł - 501 404 592
Ibiza 93 rok - 1700 zł - 900cm3,
ładny zadbany, progi nie skorodowane, 3 drzwiowy, 5 biegów,
bardzo ekonomiczny - 608 382
458
Ibiza System Porsche - 93 rok 1.2
silnik 75km ważne oc i przegląd
nowe opony stan dobry cena
1500 zł lub zamienię na większy
z LPG - 790 880 189
Karoseria Nubira kombi - nie
uzbrojona - 510 242 940
Kawasaki kmx 125 - odblokowany, stan dobry, cena 3500 do
negocjacji, rocznik 2000 - 782
967 834
Kombajn massey ferguson - zbożowy - mały - 694 425 611
Ktm sx 125 - 1994 rok po remoncie silnika i wymianie łożysk w
kołach i regeneracji amortyzatora
- cena 3200 zł - 609 393 989 609
393 973
Kwasaki kmx 125 - odblokowany,
stan dobry, cena 3500 do negocjacji, rocznik 2000, dzwonić
lub pisać na adres- dareq90@
gmail.com. Wysyłam zdjęcia
- 782 967 834
Maluch - zielony zadbany opłacony - 95 rok elegant - 509 901
497
Matiz - czerwony zderzaki w
kolorze zadbany, bez wypadkowy
przebieg 90 tys. Cena 5900 PLN
- 511 699 191
Mazda 121, 93 - rok - czerwona,
stan dobry - atrakcyjna cena 793 385 304 / 793 385 303
Megane z gazem - 96 rok 1.6 z
gazem wyposażenie full oprócz
klimatyzacji - stan bdb. 8500 zł.
- 510 297 876
Mercedes 208 tanio - 1991r. 2,3
diesel, niebieski, zarejestrowany,
2-osobowy, 5-biegowy, przedłożony i podwyższony 3,800 zł
- 885 320 287
Mercedes A klasa - rok 2003 grudzień. Cena 24000 do negocjacji
lub zamienię na tańsze interesuje
mnie Audi A4 w dieslu. Autko
można oglądnąć w Szklarskiej
Porębie - 504 746 526
Mercedes sprinter 12/2004 12/2004 silnik 313cdi, 130km w
idealnym stanie do obejrzenia w
Kamiennej Górze od prywatnej
osoby! - 721 355 365
Mercedes-124 - diesel pojemność 2000 stan bardzo dobry
1992 rok - 510 210 184
Mondeo 96 rok 2.0 kombi - benzyna. Stan ogólny bardzo dobry,
zarejestrowany. Do poprawek
elektrycznych i drobnych blacharskich. Auto zgasło i nie
odpala. Cena 2000 zł. Pilne - 509
231 320
Mondeo combi 1.9 TD - wyposażony, zarejestrowany, alufelgi
Cena 4800 zł. - 692 750 317
Nubira 2 2000 rok 4900 zł - wersja CDX. Najbogatsza!! Instalacja

gazowa zarejestrowana aktualne
OC i przegląd - 515 128 304
Opel Kadet, rok.93 pojemność
1.4 benzyna. Bordowy metalik,
trzy drzwiowy, zadbane wnętrze.
Bardzo oszczędny silnik, niezawodny. Stan auta dobry! Ważne,
opłaty! Cena do dogadania lub
zamienię na inny - 882 491 671
Omega A combi Carawele - stan
dobry w ciągłej eksploatacji
+ dużo części cena 1400 zł.
sprzedaż wygasa dnia 21.03 lub
zamiana różne propozycje - 796
723 103
Opel 1.4. - rok 93, pojemność
1.4 benzyna. Trzy drzwiowy, bordowy metalik zadbane wnętrze.
B oszczędny silnik, niezawodny!
Stan auta oceniam na dobry.
Ważne opłaty! Cena do uzgodnienia lub zamienię na inny - 882
491 671
Opel 1.6 - rok 89 pojemność
1.6 benzyna. Centralny zamek,
wspomaganie kierownicy. Nie
wymaga wkładu finansowego!
B, ZADBANE bez rdzy! Cena do
negocjacji - WARTO lub zamienię na Mazdę 323 F - inne - 882
491 671
Opel Astra - 1998 - garażowany,
poduszka powietrzna, immobiliser, bezwypadkowy, czerwony,
4/5 drzwi, sedan/limuzyna - 508
231 224
Opel Astra 1.6 gls - sprzedam lub
zamienię GG 1179988 lub kom.
- 605 571 125
Opel Astra kombi 1,7td - 1995,
biały, garażowany, 2 poduszki,
szyberdach, po wymianie rozrządu, oleju i wszystkich filtrów.
Nie wymaga wkładu finansowego. - 692 086 317
Opel Vectra automatik cd - 2.0
full automatik CD klimatyzacja,
radio CD, koła alufelgi 195/55
letnie, zimowe - felgi stalowe,
cena 3100 przegląd techniczny
15.12.2009 ubezpieczony - 075
75 52 501
Opel Kadett 1.4 - 93 - trzy
drzwiowy bordowy metalik, zadbane wnętrze, bardzo
oszczędny silnik, niezawodny.
Stan auta oceniam na dobry.
Ważne opłaty. Cena do dogadania. WARTO! - 882 491 671
Opel Kadett Cabrio - sportowe
zawieszenie i tłumik, alufelgi,
cd+mp3 kubełkowe fotele - 722
125 155
Opel Omega A - combi 1992
rok, sprawna, ubezpieczona, w
ciągłej eksploatacji, pojemność
2.0 Wnętrze zadbane lekki tuning
+ dodatkowo sporo części cena
1.000 zł. - 796 723 103
Opel Omega B kombi - rok 1998,
ABS, centralny zamek, klimatronik, elektryczne przednie szyby
i lusterka, elektryczne regulowane fotele, kierownica, dzielona
kanapa tylna - 601 594 178
Opel Vectra - kombi 1999 rok. 2,0l
benzyna + gaz, posiada klimatyzację, 4 poduszki powietrzne,
welurową tapicerkę, abs, wspomaganie kierownicy, zielony
metalik, autko zarejestrowane
stan bardzo dobry 10500 zł - 885
320 287
Opel Vectra 1.6 - rok 89 pojemność 1.6 benzyna, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
nowe opony, nie wybita, zadbana
bez rdzy! Bardzo oszczędny
silnik, 6l na 100 km. Cena do
uzgodnienia! - 882 491 671
Opel Vectra 1989 - 1.6, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009
i ubezpieczenie ważne do
05/2009, stan dobry, garażowany, złoty metalik, hak holowniczy - 511 779 713
Opel Vectra 2,0 90 rok - Silnik
300 zł. Skrzynia biegów 200 zł.
Reszta b. tanio lub w całości 550
zł. - 602 473 894
Opel Vectra cd automatik - 2.0
klimatyzacja full automatik, radio
cd, felgi alu 195/50 letnie zima
stalowe przebieg techniczny
12.09 ubezpieczony, cena 3100
- 606 522 815
Passat 1.9 TDI 2004 - kombi
1.9 tdi czarny na niklach bogato
wyposażony. Jelenia Góra - 691
466 704
Passat 2001 rok - TDI 130 km 130 KM, tiptronik - automatyczna
skrzynia biegów, klimatyzacja. 25
000 zł. - 501 167 262
Passat 99 TDI 21 tys. - PASSAT
kombi 1.9 TDI, zarejestrowany,
srebrny, przerobiony na model
po liftingu, klimatronik. zarejestrowany - 515 206 246
Passat B5 1.8T - 1998 - ABS
autoalarm centralny zamek,
elektryczne szyby + lusterka
climatronic, komputer, poduszki
4 szt wspomaganie podgrzewane siedzenia + lusterka, radio,
welur klimatyzowany schowek
auto zadbane - polecam - 604
922 815
Passat TDI 130 km, 2003 - comfortline, 8 poduszek, abs, esp,
climatronic, sensor deszczu,
tempomat, 185 tys km, od roku w
kraju - 29600 zł. - 665 492 180
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Peugeot 206 - srebrny metalik,1,1 benzyna, 2005 rok produkcji, 3 drzwiowy, cena 15600
pln, do opłat, po tifie w Niemczech, atrakcyjny wygląd - 880
549 425
Peugeot 306 - wszystkie części z
demontażu - 693 828 283
Peugeot 400 zł - 309 1991 rok
instalacja gazowa na części bez
prawa rejestracji, częściowo zdekompletowany - 886 418 051
Peugeot 405 z gazem - 91 rok,
1,6 e + gaz, stan dobry, ważny
przegląd i oc, cena 1550 zł - 727
227 917
Peugeot 806 - rok 1995. silnik
1900 td, autko w ciągłej eksploatacji w 100% sprawne i opłacone,
pełne wyposażenie elektryczne,
klimatyzacja. Cena 11000 zł.
- 510 210 129
Peugeot 806 van - 1.9 TD, rok
1995, pełna elektryka, klimatyzacja w ciągłej eksploatacji. CENA
10500 zł. lub zamienię na tańszy
do 5000 zł. - 510 210 129
Peugeot Partner 1.9d 01 rok Bezwypadkowy w bardzo dobrym
stanie, ABS, poduszka pow.
radio, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, relingi dachowe,
zadbany - 603 499 068 i 607
076 325
Polonez Caro plus - rok 1998,
instalacja gazowa pełny wtrysk
po wypadku w całości lub na części cena 150 zł - 511 164 288
Quad atv 200 ccm.4 biegi +
wsteczny. Przebieg 86 km,
dodatkowo bagażnik tylny. Stan
idealny, nigdy nie użyty w terenie.
Quad z homologacją europejską.
Cena 3000zł do negocjacji - 075
77 980 82
Renault 19 - shamade, 93, 1.8
benzyna, 138 PS, wspomaganie,
elektryka , czerwony , 2,500 zł.
- 504 081 731
Renault 19 1.9D - uszkodzona
pompa wtryskowa i szyba przód.
Ważny przegląd i OC. Stary
model. Cena 600 zł. Stan średni.
- 503 125 970
Renault 5 1,4l 700 zł - pojemność
1,4, czerwony, pięciodrzwiowy,
radio CD, brak przeglądu i oc.
Cena 700 zł. gg2714220 - 691
550 155
Renault Clio - rok 1997, pojemność, 1.9D, ekonomiczny, kolor
biały, stan B.dobry, przebieg 150
tys., cena 5000 zł. do negocjacji
- 793 323 332
Renault Clio 1.9 D - 1992, 1.9
diesel, biały, 5 - drzwiowy, hak,
opłacone OC, nowy akumulator,
brak przeglądu, dużo nowych
części, uszkodzony - 516 655
441
Renault Clio dci 2005 - 1.5 dci,
5 drzwi, 4 x airbag, elektryka,
skórzana kierownica, komputer,
kubełkowe fotele, ładny, spala
tylko 3,5l/100km, zarejestrowany
17900pln - 608 653 454
Renault Laguna - pojemność
2.0, katalizator, rok produkcji
1994, przebieg 214000 km. ABS,
wspomaganie kierownicy, p. p.
kierowcy, komputer , centralny
zamek, stan dobry, kolor czarny.
Cena 6000 zł. - 662 096 552
Renault Master kontener - sprzedam kontener do renault master
1999 rok tanio - 885 588 345
Renault Megane II - 2002, klimatyzacja, 6 x airbag, wyposażenie
elektryczne - 600 361 574
Renault Scenic - 97/98 rok 1.6
benzyna ful opcja stan idealny
12500pln - 724 224 624
Renault Twingo - tanio - rok
1994. 1200 pojemność. Zarejestrowany, kolor- brązowy, alarm,
radio, Cena 2300 zł. - 604 899
303
Renault 19 za 600 zł. - diesel
uszkodzona pompa wtrysk i
szyba. Reszta ok. - 503 125
970
Rover 111 tanio - tanio samochodzik w dobrym stanie malutkie
spalanie 1,1 silnik do oglądnięcia we Lwówku Śląskim - 728
835 060
Rower 214 gaz - 1996 rok. 1400
benzyna + gaz, grafitowy metalic,
centralny zamek + pilot, alarm
, alufelga, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, radio,
Ważny przegląd i oc. Cena 5600
zł. - 604 899 303
Samochód osobowy - Ford Escort
1,8 16V 92 rok, stan dobry, 3
drzwi, srebrny metalik, 1500 zł.
do negocjacji - 693 744 353
Seat Arosa - rok produkcji
98, zielony, po liftingu, ABS,
RO, wspomaganie kierownicy,
książka serwisowa, ważny przegląd i OC, ekonomiczny, stan bdb
cena 9.000 zł. ( do negocjacji)
- 506 114 070
Seat Ibiza - rocznik 1996 cena do
uzgodnienia - 691 23 7024
Seat Ibiza - pojemność 1,2 2003
rok, granatowy, mały przebieg,
w bardzo dobrym stanie – 075
64 19 248

Seat Ibiza 1.9 D - 95 rok - 5
drzwi, ciemne szyby, auto alarm,
centralny zamek, rm, zarejestrowana, ubezpieczona. Auto do
poprawek lakierniczych. Cena
5000 zł. - 888 794 020
Seat Ibiza 93 1700 zł - czerwony
zadbany, ważne OC i przegląd,
900cm Siedlęcin - 608 382 458
Seat Ibiza 94 - pojemność
1,8 kolor zielony, 3 drzwiowy.
Naprawdę warto - 792 819 271
Seat Toledo 1,9 td - rok produkcji
1995, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, 2 poduszki
powietrzne, hak, dodatkowy
komplet kół, garażowany, właściciel niepalący. - 698 628 387
Silnik Corsa B 1.2 tanio - kompletny silnik wraz ze skrzynia 5
- z roku 1994 o pojemności 1.2.
- silnik w bdb. stanie - cena 400
zł - 605 132 496
Simson s r-50 - oryginalny, opłacony, stan bardzo dobry 1990 rok
- 510 210 184
Skoda Favorit - Rok produkcji
1994, kolor seledynowy, przegląd
i opłaty ważne do 10.12.2009,
nowy akumulator. Cena do
uzgodnienia - 075 74 103 33
Skoda Felicja - rok 1995, centralny zamek, poduszka, instalacja gazowa, dwa komplety kół,
ważny przegląd i OC (uszkodzona skrzynia biegów) TANIO
- 607 679 140
Skuter - Yuki shenke cena 2300
zł. w tym gratis kuferek i 2 kaski
- rok produkcji 2007 - 723 529
241
Skuter - oryginalny Simson - 50
opłacony - 601 472 183
Skuter Suzuki - b.ładny o pojemności 50cc w dobrym stanie,
automatyczna skrzynia biegów,
elektryczny starter - 075 78
932 22
Skuter 50 - oryginalny Simson
- opłacony stan bardzo dobry
- 514 211 832
Subaru Impreza - kombi 1.8 +
gaz 1996 rok - zarejestrowana,
ważne oc - 792 254 612
Subaru Legacy 2,0 + LPG - 2,0 +
LPG, 14500 do negocjacji, granat
metalic, ABS - 601 652 743
Suzuki Swift 2.500 zł. - 1992 rok,
silnik 1.000. Bardzo ekonomiczny
w dobrym i zadbanym stanie 501 404 592 503 428 355
Suzuki Swift 93 rok - 1,0l benzyna, czerwony, zarejestrowany,
stan dobry 1,700 zł. - 722 125
155
T4 2,4 d doka 12000 zł. - ładna
- 6 osób, nowe zimówki i letnie
dobre, zarejestrowana w Polsce,
po wymianach: paski, oleje,
Pasiecznik J.Góra - 666 590
866
Toledo z gazem - tanio - 92 rok,
biały, ważny, przegląd i oc, 2.0 e
+ gaz, sprawny. Cena 1600 zł.
- 727 227 917
Toyota Celica - 1994 pojemność 1800 16V zarejestrowana
stan bdb elektryczne szyby
lusterka, immobilizer, alarm,
regulowana kierownicy światła
przeciwmgielne, alufelgi, klimatyzacja, ABS kolor metalic grafit
- 601 794 943
Trabant 1.1 (polo) 300 zł. - 1.1 z
silnikiem od VW polo. Przegląd i
ubezpieczenie do 24.03.2009 rok
(prawdopodobnie do wymiany
świeca) - 793 602 441
Uno - tanio 999cm - 93 rok,
czarny, 5 drzwiowy, 5 biegowy,
999cm, ważny przegląd i oc,
cena 1200 zł. - 727 227 917
Van 8 osobowy - 96 rok, elektryczne szyby i lusterka, airbag,
centralny zamek, wspomaganie,
niebieski metalic, godny uwagi.
Cena do negocjacji - 605 592
226
Vectra.1.6. - 89, pojemność 1.6
benzyna. Złoty metalik, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, szyber dach, nowe opony,
RO, CD. Bez rdzy! Zadbane!
Ważne opłaty! Cena do uzgodnienia - 693 805 173
VW Golf 1 diesel tanio - zarejestrowany, w pełni sprawny, ważny
przegląd i oc. 5 - drzwiowy, bez
korozji, pojemność 1600. Cena
600 zł. - 604 899 303
Vw Golf 1 zabytek - na chodzie
1600 diesel 5 - drzwiowy, czerwony, radio ważny przegląd i oc,
Cena 700 zł. - 604 899 303
VW Golf 2 - 1990 rok 1300 benzyna, pełny wtrysk trzydrzwiowy,
turkusowy metalik aktualny przegląd plus oc, cena 1600 zł - 693
675 187
VW Golf 2 diesel - sprawny zarejestrowany ubezpieczony stan
db., eksploatowany codziennie
srebrny 3 drzwi 85 rok; niska
cena 1900pln/ 2 komplety kół 793 485 303 75 75 58 583
VW Golf II - pojemność 1.300
benzyna, rok produkcji 89. Przegląd do X.2009 i OC opłacone.
LPG zakładany 2007. Stan techniczny dobry. Cena 3.200 do
negocjacji - 669 085 848

VW Golf IV TDI 98 - 1,9. 90KM
srebrny metalik, przebieg 160
tys. km, 5 drzwi, klimatyzacja,
centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, 4 x poduszki
powietrzne, radio, CD, kaseta,
hak, stan dobry cena również
17,500 zł. - 693 891 398
VW Golf V goal 2006 - zarejestrowany, pełna opcja elektryczna,
kompletna dokumentacja, 1,6
benzyna, 68 000 km. przebiegu,
klimatyzacja, czarny metalik,
cena 38700 PLN - polecam! - 880
549 425
VW Passat 1.6 benzyna 1800
zł - sedan zadbany w ciągłej
eksploatacji, koloru niebieskiego
przegląd i oc ważne do 2010 roku
- polecam - 721 228 547
VW Passat kombi Anglik - z
1998 rok w dobrym stanie, 1.6
benzyna - 782 843 629
VW Passat kombi B3 - rok 1991,
pojemność 2000 benzyna + gaz,
elektryczne szyby, centralny
zamek, zarejestrowany. Sprzedam lub zamienię na mniejsze.
Cena 3500 zł - 888 551 829
VW Polo za 550 zł - z 1988 roku,
w stanie dobrym do jazdy, z ważnym przeglądem bez oc, wybita
tylna szyba ale jest zabezpieczona, cena 550 zł. do negocjacji
GG 2993693 - 785 524 378
VW T4 1996 2,5 TDI - 8-osobowy
zarejestrowany 13,800 zł. - 885
320 287
VW T4 skrzynia - 1990 rok 1.9
pojemność, diesel 7800 PLN do
negocjacji - 697 870 559
VW Vento - 93 - pojemność
1.9 TD stan bdb. - na aluskach
hak, wspomaganie elektryczne
lusterka, radio cd, sprzedam lub
zamienię najchętniej na bmw
E36 z gazem lub inne bez dopłaty
z mojej strony - 600 062 698
VW-T3-diesel - stan dobry silnik
odpala i gaśnie tanio blaszak
- 514 211 832
Yamaha XJ 600 tanio - motocykl
turystyczny rocznik 93. Dobry,
możliwość dodatków (gmole,
kufer). 3500 zł. GG 6032367

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM

Alu felgi 15 ca – 4x100 – cena
330 zł – 075 71 30 614
Akumulator - 44Ah 360A (EN)
tanio, nowy - 607 112 385
Alu 14” 4x114,3 tanio - gwiazda
5-cio ramienna - 668 025 036
Alu 14” Vectra A - 604 786 525
Alu 4x114,3 - 350 zł do negocjacji - 668 025 036
Alu felgi - do opla omegi gwiazda
pięcioramienna 300 zł. komplet
- 695 689 203
Alu felgi 17 cali - z oponami
205X45X17 stan opon 4,5 mm
atrakcyjna cena warto - 792
819 271
Alu vectra A - alufelgi 14” opony
185/60/14” stan dobry tanio
- 604 786 525
Alufelgi 15 - tanio sprzedam
alufelgi Renault 19 z oponami
letnimi 195/50/r15 i opony
zimowe. Cena do negocjacji
- 503 436 724
Alusy - tanio - 5X112 - 507
943 464
Alusy pilnie - 15 5x112 gwiazda
- 605 301 370
Amortyzatory Fiat Brava - tanio
komplet przednich, nowe zapakowane oryginalne z salonu
(okazało się po zakupie, że
niepotrzebna jest wymiana),
olejowe - 515 115 032
Audi a4 - wszystkie części - 693
533 820
Auta japońskie - Części do
Samochodów Japońskich i
Koreańskich, duży wybór - 756
422 817
Bagażnik samochodowy aluminiowy na tylną klapę na dwa
rowery, oryginalny VW golf IV,
pasuje opel astra II powinien
również do większości kombi,
tanio. - 515 115 032
Błotnik do Golfa 2 - lewy przedni
- czerwony - 725 447 972
Blotnik Golf 2 - Przedni lewy
błotnik do golfa 2 (czerwony)
- 725 447 972
Corola - 1.3 z 89 - 93 lat - półosie z przegubami zew. po 100
zł -tylna klapa nie uzbrojona za
50 zł. - tylna lampa /prawa / za
20 zł - 075 713 02 68
Corolla - części - 1,3 z lat 89-93
- półosie z przegubami zew, po
100 zł -tylna prawa lampa 20 zł.
tylna klapa nie uzbrojona 50 zł.
- 075 71 39 268
Corsa B - różne z demontażu
- 510 242 940
Części - do samochodów marki
ford fiesta i citroen bx - 662
649 912
Części - do Poloneza Caro i
Opla Corsy - 695 689 203

Części do E30 - z 91 roku wersja
czterodrzwiowa - 503 099 389
Części do golfa 3 - dwie tapicerki
do drzwi 3D - 40 zł. komplet,
prawy podnośnik manualny
szyby – 20 zł., dwa sterowniki do elektrycznych lusterek
- 25 zł./szt., korbki 5 zł./szt.
misiek4286@wp.pl - 605 835
581
Części do Peugeota - silnik 1.4
-200 zł. , skrzynia biegów 150
zł , tylna oś 180 zł. itp. TANIO
okazja ZAPRASZAM! - 781
242 765
Części do poloneza - rok 1995
- 693 139 495
Części do różnych aut - posiadam wiele części do różnych aut
nowe i używane - 604 899 303
Części do Renault 19 wszystkie
części 1,7 90KM - 607 343 056
Części Escort - tanio - 91
rok- benzyna 1.4, Wersja 5
drzwiowa, silnik niejeżdżony
na gazie, atrakcyjne ceny GG
12350395 - 723 163 759
Części Fiat Uno - 607 112 385
Części Nissan - wzmocnienie
czołowe oraz wzmocnienie zderzaka przedniego do Nissana
Almery z lat 96-98za 60 zł - 075
71 30 268
Do Escorta 1.6 16v - tanie części
- klapa tylna z lampami, przepustnica i inne - 723 22 684
Do fordów - części z demontażu
- 603 291 394
Do Renault 5 76 rok - cały samochód na części, dodatkowo tylna
klapa drzwiowa z szybą i drzwi
plus zderzak, auto na chodzie
nieopłacane, sprzedam tez jako
całość, stan dobry kolor szary
- 796 712 130
Dojazdówka - do chevroleta 15”
z opona 100 zł! - 661 813 164
Felgi - stalowe rozmiar 14”
4/114,3, stan bdb. Cena 180 zł.
- 510 210 129
Felgi + opony letnie corolla 175x70x13 4 szt. sprzedam za
150 zł. - 692 750 317
Felgi alu 15 4x100 - trzyramienne
(4 sztuki) stan dobry, wyglądają
jak znaczek mercedesa cena
250 zł. - 792 731 858
Felicja - z demontażu - 693
828 283
Fiat 126p maluch - praktycznie wszystkie. z różnych lat
produkcji atrakcyjne ceny GG
12350395 - 723 163 759
Fiat Uno - Wszystkie części
- 607 112 385
Fiat Cinquecent – silnik 1100,
cewki, 700, gaźnik 900, licznik
700, szyby, drzwi, klapa, maska,
chłodnica 700, rozrusznik 700,
plastiki, felgi, lampy tył i zderzak,
wiele innych - 508 764 585
Fiesta 1100 - silnik kompletny,
mono wtrysk - 886 575 268
Ford Escort - rok 1995 - silnik
1.6 16v Zetec wraz ze skrzynia
biegów i inne części z tego
modelu - 791 759 92
Ford Escort diesel - silnik 1800td
na części, klapa tylna, drzwi,
elementy wnętrza i zawieszenia
i inne 2000 rok - 692 723 836
Ford Escort kombi - kombi 1993
rok - 885 588 345
Ford Escort USA - silnik, skrzynia biegów, półosie cena 300 zł
- 516 722 318
Ford Fiesta - mechanizm
opuszczania szyb od 96 roku, 5
drzwiowy - 501 576 867
Ford Fiesta 1.4 - Wszystkie
części - 1993 rok 1.4 cm - 885
588 345
Ford Orion 1,6 z gazem - przegląd i ubezpieczenie do 2010
rok - wspomaganie, szyber dach
centralny zamek , do wymiany
końcówka drążka 2600 do negocjacji - 605 492 373
Fotele opel corsa - 2 przednie
fotele + tylna kanapa - 725
447 972
Galaxy, Sharan - Sprzedam
wszelkie części blacharskie i
mechaniczne do forda galaxy
2,0 benzyna, pojemność, 2,0
- 792 819 271
Głowica Ford Escort - głowica
1,6 efi, kolektor sacy i wydechowy - 605 492 373
Golf 2 tanio - 1.6 benzyna,
skrzynia 5, wersja, 5 drzwiowa,
wszystkie części GG12350395
- 723 163 759
Golf 3 - drzwi, przednia szyba
wraz z obramowaniem, lusterka
i inne części Pilnie! - 668 365
005
Golf 3 - silnik 1,8 benzyna,
skrzynia biegów, drzwi z szybami 3d, siedzenia i tapicerki,
lampy tylne, szyby boczne,
zawieszenie, zderzak tylny,
hak do przyczepki i inne - 510
289 093
Golf 3 1.9 tdi 1996 - części różne
5 d - różne tanio - 604 786 525

Golf II - wszystkie elementy z
rozbiórki golfa II 1.6 benzyna
- 603 625 817
Gps navia nowa - Nv45. Cena
250 do negocjacji - 791 244
062
Honda Civic 95 rok - 725 447
972
Honda silnik - silnik - uszkodzony korbowód, kompletny
osprzęt, głowica, klimatyzacja,
skrzynia biegów - 724 224 624
Hyundai Akcent 96 rok hatch
- drzwi tylko 20 zł./ szt. - 663
023 982
Hyundai Akcent 96 rok hatch
- klapa z szyba - 150 zł. - 695
382 906
Hyundai Akcent 96 rok hatch
– lampy 40 zł/szt. - 695 382
906
Instalacja - gazowa do auta
butla w kole zapasowym - 796
723 103
Koła do Peugeota 205 - 4 sztuki
tanio - 781 242 765 lub 075
7130 516
Komplet przednich amortyzatorów - Tanio do Fiat Brava
benzyna, nowe zapakowane
oryginalne z salonu, olejowe
(okazało się po zakupie, że
niepotrzebna jest wymiana)
- 515 115 032
Lancer - różne z demontażu
- 603 265 722
Licznik vw Golf2/3 - licznik go
golfa 3 diesel i golfa 2 benzyna
- 507 943 464
Mazda 323 - silnik po remoncie,
pojemność 1.3 rok produkcji
1989 za małe pieniądze - polecam - 721 228 547
Mazda 323 tanio - z lat 89 - 94,
benzyna Tanio GG 12350395
- 723 163 759
Mitsubishi Colt 86 - 1,3 benzyna,
3 drzwiowy na części - 887
976 254
Mondeo kombi - wszystkie z
demontażu - 510 242 940
My ETZ 250 - części do tego
motocykla - 792 401 367
Nissan części - wzmocnienie
czołowe oraz wzmocnienie zderzaka przedniego do Nissana
Alnery 1,4 z 96-98 lat za 60 zł.
- 075 71 30 268
Nubira kombi - różne z demontażu - 603 265 722
Opel Astra 1 - skrzynia biegów
Isuzu 1.7 TDI F13 - 200 zł. - 663
023 982
Opel Calibra 91- 96 - klapa tylna
kompletna z szybą za 150 zł.
- 663 023 982
Opel Corsa - z demontażu - 695
689 203
Opel Corsa 90 - maska przednia
kolor czarny w stanie idealnym
- za jedyne 100 zł. oraz zderzak
przedni 30 zł. - 695 382 906
Opel Kadett 1, 3:1, 4:1, 6 - różne
części blacharskie i mechaniczne - tanio. - 604 753 342
Opel Vectra - części mechaniczne i blacharski do 1,8 benzyna 95 rok - 792 819 271
Opel Vectra - blacharskie i
mechaniczne - 1,8 benzyna rok
94 - 792 819 271
Opel Vectra 1,6 - 1992 rok
- różne części blacharskie i
mechaniczne - tanio - 604 753
342
Opel Vectra A - drzwi sedan – 10
zł./szt. - 695 382 906
Opel Vectra B - lampy tylne – 30
zł./szt. - 663 02 3982
Opony - 2 opony zimowe 15”
205/60 w super stanie oraz 2
opony zimowe 15” 195/60 symboliczna cena 20 zł. szt. - 501
474 997
Opony + felgi, Corolla 175x70x13 4 szt. za 150 zł
- 692 750 317
Opony 14 letnie - sprzedam
komplet opon 175x65x14 firmy
Bridgestone 82T używane jeden
sezon w świetnym stanie technicznym, cena za 4 szt. 350 zł.
- 607 331 866
Opony 175/65r14 - opony letnie
stan idealny cena: 350 zł./4 szt.
- 508 222 781
Opony 195/60r15 - opony letnie
Continental premium contact,
asymetryczne, stan idealny 250
zł./2 szt. - 508 222 781
Opony 205/55r16 - opony letnie
Kleber, stan bardzo dobry 2
szt. cena: 240 zł/2 szt. - 508
222 781
Opony ciężarowe nowe - 255/70/
R22.5 Continental Nowe przywiezione ze Szwajcarii - 508
298 393
Opony letnie 15” 205/60 idealne
na jeden sezon letni - 20 zł – szt.
– 785 801 526
Opony letnie Fulda 15/205/60 4
szt. za 80 zł. idealne na jeden
sezon – 785 801 526
Pony/colt - felgi alu 14” 4x114,3,
silnik, skrzynia, i inne części z
demontażu tanio - 668 025 036
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Pony/colt - wszystkie części z
demontażu tanio - 668 025 036
Renault 19 Charade 95 rok
- różne części blacharskie i
mechaniczne – tanio - 604
753 342
Renault 5 po 84 - lampy tył – 50
zł./szt. - 663 023 982
Seat Ibiza 1,9 tdi 110km - silnik
z całym osprzętem przebieg
183000 km, oraz wszystkie części do tego auta. - 725 164 902
Seat Ibiza 1.6 - 95 z demontażu
- 693 828 283
Seat Ibiza 94-98 - klapa tylna
z szybą, cena 150 zł - 695
382 906
Sharan Alhambra - wyłącznik
świateł - 507 943 464
Silnik Bmw - silnik M-43 - e46
318i na części. Blok, tłoki, korbowody, głowica, pompa wody
mechanizm rozrządu, miska
olejowa, kolektor ssący, listwa
wtryskowa i pompa olejowa 725 854 914
Silnik Corsa B1.2 tanio - kompletny silnik wraz ze skrzynia 5
z roku 1994 o pojemności 1.2
Silnik w bdb. Stanie - cena 400
zł - 605 132 496
Silnik Ford Escort USA - 1,9
benzyna silnik, skrzynia biegów,
półosie 1988 rok - cena 300 zł
- 516 722 318
Silnik okazja - Tanio - 607 112
385
Silnik Peugeot 205 - 1.4, benzyna na pełnym wtrysku, cena
250 zł do negocjacji - 781 242
765 lub 075 7130 516
Silnik ze skrzynią (205) - do
Peugeota 205 skrzynia 150 zł
i silnik 1.4 - 200 zł - 781 242
765
Skoda Felicja 1,3-95 rok - różne
części blacharskie i mechaniczne - tanio. - 604 753 342
Skrzynia Peugeot 205 - skrzynia
5-ęcio biegowa sprzedam za
150 zł - tanio - 781 242 765 lub
075 7130 516
Sprężyny do fiata brawa - oryginalne - 666 030 970
Sprzedam - instalacje gazową
do poloneza - szybę przednią.
Koła - 509 976 247
Tanio opony 135/80 r12 - Sprzedam używane 4 opony zimowe
i letnie 135/80 R12 (Tico, Fiat
126p). Stan b.dobry, po 20 zł.
za szt. - 516 264 119
Tanio opony 215/65 r16 c - używane 4 opony M+S oraz 2 opony
letnie (VW Transporter T5) - 516
264 119
Tico - części z demontażu - 693
828 283
Tico - bordowe - klapa tylna,
drzwi tylne i inne. - 783 640
119
Tipo - silnik - 93 rok - 1,6 benzyna nie jeździł na gazie - 607
756 616
Toledo 2.0 i 1.8 - z demontażu
- 693 828 283
Tylna oś Renault, Peugeot cena 150 zł. okazja - 781 242
765 lub 075 7130 516
Vw Passat - wszystkie części
- 693 533 820
VW Passat B3 88 - 94 combi
- lampy tył – 30 zł./szt., blenda
– 60 zł - 663 023 982
VW Passat B3 88 - 94 combi
- drzwi – 10 zł./szt. - 663 023
982
VW Passat B5 97 - 2000 rok
- lampy przód – 40 zł/szt. - 695
382 906
VW Polo - tylne lampy - 507
943 464
VW Polo - silnik 1.4, benzyna
- 800 zł. - 663 023 982
VW polo - komplet do przeróbki
z wersji angielskie 1000 zł. - 695
382 906
Vw polo 94-00 rok - drzwi kompletne uzbrojone do modelu
5-cio drzwi. Cena 80 zł./szt.
- 663 023 982
Wszystkie części do Skody
Oktawi - 693 533 820
Wyłącznik świateł - pasujący do
VW, Audi, Seat, Skoda - kolor
podświetlania czerwony - 507
943 464
Xantia - drzwi, zderzak, lampy
tył, zawieszenie i inne - 603
265 722
Zderzak Fabia - przód srebrny
cena 50 zł do oddania cały tanio - 781 242 765

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
- USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
- UTRZYMANIE PORZĄDKU, KONSERWACJE, EKSPLOATACJA.

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH

jgora@zzn.pl - www.zzn.pl

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 28.03.2008

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
Paliwa płynne:

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

AUTO - CAMPING PARK

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

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

Tel. 075 64 72 111

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

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

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Gdzie te parki z tamtych lat
Jednymi z najbardziej imponujących założeń zieleni
miejskiej są dwa cieplickie
parki: Zdrojowy i Norweski.
Trudno bez nich wyobrazić
sobie Cieplice dzisiaj oraz
Warbrumm wczoraj. Muszla koncertowa, dom zdrojowy, teatr, restauracja, oczka
wodne i wodotryski, labirynt
parkowych alejek: oto bardzo
skrótowy opis Schlossparku i
parku Fuellnera.
Kiedy 30 lipca 1800 roku,
niemal dokładnie 206 lat temu,
znany już z naszych opowieści
John Quincy Adams, przyszły
prez ydent USA, a wówczas
konsul amerykański w Berlinie zajechał po godzinnej
podróży dorożką z Hirschbergu do Cieplic, park Zamkowy
(Zdrojowy) już istniał.

Zieleń za zamkiem
z teatrem w tle

Historycy podają, że w roku
1796 została założona główna
aleja parkowa, istniejąca do
dziś. Quincy o niej nie wspomina, zauważa jedynie, że na
przełomie lipca i sierpnia na
kąpiele i picie wód do Cieplic
przyjeżdżają tł umy. – Hrabia Schaffgotsch, właściciel
Ciepl ic i okol ic, zbudowa ł
duży i elegancki zamek, w
którym ma zamiar rezydować
– pisze Adams. Chodzi o dzisiejszy pałac Schaffgotchów,
dzięki któremu rozrósł się
Schlosspark, czyli ten dziś
zwany Zdrojowym.
Decyzja o jego przebudowie
na modny w początkach XIX
wieku styl angielski (dokładnie ustalony przebieg ścieżek,
klomby i fontanny) zapada w
roku 1819. To, co dziś wydaje
się zbudowane siłą natury,
powstało po realizacji dokładnych projektów architektów
k rajobrazu zatr udnionych
przez hrabiego Schaffgotscha.
Włodarz uzdrowiska uznał, że
park, choć leży na terenie należącym do niego, musi służyć
wszystkim przebywającym w
Warmbrunnie: zarówno kuracjuszom, jak i mieszkańcom.
Park podzielony był na część
zamkową (Schlosspark, przeznaczoną t yl ko do uż y tku
lokatorów pałacu) i zdrojową
(Kurpark – dostępną dla pozostałych).
Park zdrojowy w europejskiej rangi kurorcie nie mógł
być byle jaki. Powstaje w nim
muszla koncetowa, teatr, galeria. W zakątkach ścieżek
buduje się kapliczki, domki,
stawia rzeźby.
W 1835 Johann Nepomucen
Schaffgotsch funduje gmach
teatru dworskiego. Projekt
zamawia u Alberta Tollberga,
legnickiego architekta, który
– inspirując się zaprojektowanym przez innego słynnego niemieckiego architekta
Schinkla – wznosi budynek
na kształt podobnego teatru,
który istniał w Berlinie.
Rodzina Schaffgotschów
przeznacza gmach z początku
t yl ko dla wła snych celów.
Leopold Gothard i Christian
Leopold, potomkowie Johanna

Nepomucena, dzieło dokończają. Do teatru zapraszają na początku tylko zaprzyjaźnionych
magnatów. Dopiero po 1840
roku wnętrze zostaje udostępnione szerszej publiczności.
Czterdzieści lat później teatr
zostaje rozbudowany: powstaje piętro i płaski dach. W takiej
formie budynek dotrwał do
dziś.

Muzyczna muszla
w pięknej epoce

Id ą c na przed st aw ien ie
grane na scenie zdrojowego
kuracjusze na przełomie XIX
i XX wieku mają okazję posłuchać klasycznych przebojów
granych przez różne zespoły
w muszli koncertowej.
Były w jej okolicy ławki, ale
muzycy nie grali koncertów
tylko dla siedzącej publiczności. Zgodnie z dziewiętnastowieczną modą w licznych
kurortach grano raczej dla
spacerowiczów i umi lenia
pobytu u wód.
W 1920 roku w budynku
zbudowanym w st ylu neo barokowym, przylegającym
do parku urządzono salon
muzyczny.
Belle époque, jak określa się
z francuska koniec XIX i początek XX stulecia, był czasem
rozkwitu parku Zdrojowego.
To właśnie tam istniał główny dom zdrojowy (Kurhaus),
gdzie skupiało się życie towarzyskie Warmbrunn.
Rytuałem były spacery przy
wodotrysku, w którym – już
po 1945 roku – umieszczono
rzeźbę nagiej królowej Marysieńki. Na pamiątkę pobytu
monarchini z całym królewskim zapleczem w cieplickim
zdroju w 1687 roku.
Sam Kurhaus, który już za
polskich czasów zyskał miano
pawilonu Edward – przyczyny
nadania takiego imienia nie
są znane – był wielokrotnie
przebudowywany.
Stracił na znaczeniu w latach 20-tych minionego stulecia, kiedy to na Schlossplatz
powstał nowoczesny kompleks
uzdrowiskowy z hotelem, zapleczem zabiegowym i pijalnią
wód mineralnych.
Sukces „holzkunstu”
Zapewne wiele drewnianych konstr ukcji w parku
powstało w sąsiadującej Holtzschnittschule (Szkole Cieśli i
Stolarzy, późniejszym Liceum
Rzemiosł Artystycznych).
Budynek powstał w pierwszych latach XX wieku zbudowany przez firmę budowlaną
Walter z Hirschbergu. Projekt
powstał w pracowni lipskiego
architekta Theodora Hülsnera.
Szkoła wychowała znanych i
cenionych w całych Niemczech
rzemieślników, przedstawicieli „holzkunstu” (sztuki z
drewna), którzy wykonywali
drewniane ozdoby. Ich dziełem
jest wiele werand, tarasów i
balkonów, które do dziś zachowały się w kamienicach i
rezydencjach Jeleniej Góry.
J e j t r a d yc j ę c z ę ś c i o w o
przejęli polscy uczniowie i
absolwenci tej szkoł y. Ich

sztandarow ym dziełem jest
pomnik przedstawiający dwa
stylizowane miecze piastowsk ie. Powstał w 1967 roku
zaprojektowany przez T. Szymaniaka, a wykonany właśnie
przez adeptów snycerki.
Na pierwszym z nich widnieje płaskorzeźba nawiązująca do czasów piastowskich.
Na drugim – wyeksponowano
sceny z drugiej wojny światowej.
Warto dodać, że za niemieckich czasów w parku Zdrojowym istniał pomnik upamiętniający ofiary pierwszej wojny
światowej z listą na z wisk
m iesz ka ńców Wa rbr un n i
okolic, którzy polegli na jej
frontach. Został rozebrany po
1945 roku.

Tchnienie Skandynawii
i zbiory magnatów

Drugim z terenów zielo nych, który urządzono w Warbrunnie, był Fuellnerpark,
założony przez właściciela
okolicznej fabr yki masz yn
papiern icz ych Eugena F u ellnera. Zbudował on imponującą willę znajdującą się na
obrzeżach parku Zdrojowego
(po 1945 rok u urzą d zono
tam zakładowe przedszkole
polskiej FAMPY).
Eugen Fuellner chciał oddzielić pasem zieleni kolonie
domów, w których mieszkali
pracownicy, od samej fabryki.
Przy okazji, po podróży do
Norwegii, zamarzyło mu się,
aby przenieść odrobinę Skandynawii w pogórze Karkonoszy.Odwiedził Oslo i upatrzył
sobie restaurację „Frognerseteren”.Zauroczył go widok
fiordów i wpadł na pomysł, że
podobny obiekt w Warbrunnie
to byłoby coś.Kopia norweskiej restauracji, wzniesiona
przez cieśli ze wspomnianej
Holtzschnittschule, przetrwała do d z i ś. B ył to jeden z
bardziej stylowych lokali w
Wa r mbr un n ora z po 1945
roku – w Cieplicach. Urządzono tam dom myśliwski z pokojami gościnnymi, kawiarnią,
restauracją i klubem towarzyskim. Wnętrza zdobione były
trofeami i bronią.
Jed na k zapa chy pot raw
ser wowanych w Pawilonie
Norweskim dawno już uleciały w przeszłość. Ich miejsce
zajęła zoologiczna kolekcja
rodu Schaffgotchów.
St a ło się t a k n a p e w no
d zięk i sum ien ności Kur t a
Martiniego, syna kustosza
zatrudnionego przez Schaffgotschów, który czuwał nad
hrabiowsk imi zbiorami,
wcześniej przechowywanymi
w jednym ze skrzydeł cieplickiego klasztoru cysterstów.
Martini junior zbiorami
swoich dawnych chlebodawców opiekował się jeszcze za
polskich czasów, bo do roku
1950. Wtedy to restaurację
zam k nięto, a w pawi lonie
zaczęło powstawać muzeum
przyrodnicze.
Pozostało cenne dziedzictwo, wzbogacone przez inne
kolekcje i ogromny księgo-

zbiór, którego muzeum nie
jest w stanie wyeksponować.
Współczesne zbiory obejmują
między innymi ponad 6.600
okazów ptaków, jaj ptasich,
ssaków i ich skórek, rogów,
m ot y l i , m u s z l i , p r z e k r o i
d rze w, g ipsow ych model i
grzybów i minerałów.

Magia widoków

Sa m pa rk , k tór y z ra c ji
pochodzenia drewnianej budowli po 1945 roku nazwano
Nor wesk i m, jest zna czn ie
mniej imponujący od Zdrojowego, ale stanowi ciekawe
jego uzupełnienie.
Założycieli zainspirowały
widoki, jakie z tego miejsca
roztaczają się na Karkonosze.
Dzięk i napł y wow i wody z
rzeki Podgórnej powstał staw
z wysepką i mostkiem.
Zapewne było to miejsce,
gdzie w wolnym czasie odpoczywali nie tylko pracownicy
fabryki Fuellnera, ale także
kuracjusze, którzy zapędzili się z niemal sąsiedniego
Schlossparku.
Że było to miejsce bardzo
popularne świadczą dawne
zdjęcia. Widzimy tam stoliki
z parasolami w ykonanymi
na kształt grzyba, które rozstawiono wokół stawu. Drukowano też okolicznościowe
pocztówki przedstawiające
st ylowe wnętrza pawilonu
Norweskiego.
Parkowi uroku dodawała
(i dodaje) bl iskość nat ur y
ukształtowanej przez czło-

wieka. W latach 20-tych minionego wieku, ze względu
na zagrożenie powodziami,
powstają wały cieplickie. Na
Podgórnej i Kamiennej zbudowano kilka zapór. Powstało
w ten sposób kolejne miejsce
rekreacji, a spacery w miejsca leżące już poza parkiem,
do dziś są wielką atrakcją
Cieplic.

Gdzie są parki
z tamtych lat?

Obydwa parki zachowały
pierwotnie wytyczony układ.
O ich powstaniu przypominają wiekowe drzewa. Ale i urok
daw nych cza sów pr ysną ł.
W Zdrojowym rzeźba Marysieńki w fontannie, niezbyt
zresztą piękna, od lat kilku
ma przetrącony nos.
Teatr Zdrojow y, dziś siedziba Sceny Animacji Teatru
Jeleniogórskiego, w wyniku
zawiłości przy prywatyzacji
obiektu, oddzielił się od galerii, w której w latach PRL
działała Kawiarnia Zdrojowa, chyba najpopularniejsze
– poza gabinetami zabiegowymi – miejsce dla kuracjuszy.
Organizowano tam dancingi,
a panowie i panie w wieku
średnim i starszym szaleli na
parkietach.
Lokal ten znany jest także
nieco młodszemu pokoleniu.
Tam wła śn ie do końca lat
90-tych organizowano studniówki.
We wnętrzach teatru nama-

lowano niezwiązane z niczym
i paskudne freski.
W pa rk u Nor wesk i m po
tym, jak w pawilonie powstało muzeum, funkcje gastronomiczne przejął okoliczny
kiosk. Serwowano tam tylko
kiełbasę zwyczajną z rusztu i
– od czasu do czasu – piwo.
Wielu mieszkańców pamięta zapewne kajaki, którymi
moż n a było p op ł y wa ć p o
okolicznym stawie. W siermiężnych latach Polski Ludowej była to niezła rozrywka
n ie t yl ko d la okol icznych
m ieszka ńców. Na kaja k i i
rowery wodne ludzie jeździli
z Jeleniej Góry. Staw był też
nieźle zarybiony.
Szkoda, że po zmianie systemu wypożyczalnia sprzętu
pływającego padła, a okoliczne alejki stały się miejscem
raczej omijanym przez szukających odpoczynku, ciszy
i spokoju.
Jedynie okolica za wałami
nie zmieniła się. Na szczęście
nikomu nie przyszło na myśl,
aby ten teren ucywilizować.
To prawdziwa ostoja przyrody,
choć oczywiście w miniaturze:
z dzikimi zwierzętami, łąkami
i krajobrazami nieskażonymi
ręką człowieka. I niech tak
zostanie.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

