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Skutkowało to zderzeniem z
seatem, jadącym na trasie Miłków
– Jelenia Góra. Obaj kierowcy trafili
do szpitala. Podobny los spotkał
pasażerki jednego i drugiego auta.
Najpoważniejszym obrażeniom
uległ sprawca: ma urazy klatki
piersiowej. Pasażerka złamała
obojczyk.
– Do momentu zderzenia byłem przekonany, że kierowca vw
golfa się zatrzyma, a my spokojnie
opuścimy skrzyżowanie. Niestety

Nie stanął przed ,,stopem’’

on całkowicie zignorował znaki,
najprawdopodobniej myślał, że
jedzie na drodze głównej – mówił
pasażer seata, który jako jedyny
wyszedł ze zdarzenia o własnych
siłach. Siedział obok kierowcy.
Skutki wypadku usuwali strażacy
ochotnicy z Sosnówki. Dokładne
przyczyny i okoliczności ustalą
policjanci

(Ania)

Przedstawienie „Wyjście z Egiptu” w
wykonaniu dwóch trzecioklasistów
ze Szkoły Podstawowej nr 7: Łukasza
Chocianowicza i Piotra Skoczke,
będzie można obejrzeć w najbliższą
niedzielę, 5 kwietnia, podczas mszy
świętej dla dzieci w Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego, o
godz. 11. 30. Autorem inscenizacji i
opiekunem młodych aktorów jest Piotr
Grosman, ich wychowawca, nauczyciel
z SP nr 7.
(tejo)

Więzienny wikt zamiast obiadu za pseudoochronę
Zastraszyli właściciela i pracowników jednej z restauracji
i…. są już za kratkami. Zatrzymani na gorącym uczynku
przez policję z Kowar bandyci, podejrzani o wymuszanie
haraczu, mają więcej grzechów na sumieniu.
Przestępcy próbowali zastraszyć właściciela i pracowników
jednej z restauracji w regionie
i zmusić ich do określonego
zachowania – to ustalenia policji. – Sprawcy żądali darmow ych posiłków w zamian za
pseudoochronę. W przypadku
nie spełnienia żądań grozili im
spaleniem lokalu, samochodów

Zapowiedź remontu najpopularniejszej w mieście i okolicy budowli
z tarasem widokowym,
wieży na Wzgórzu Krzywoustego, to dobra wiadomość nie tylko dla turystów. Na razie to melodia
przyszłości, ale są duże
szanse na realizację tego
projektu.
Wygląd wieży Krzywoustego
i jej otoczenia raczej odstręcza
niż zachęca potencjalnych gości.
Wzgórze imienia legendarnego
założyciela Jeleniej Góry, kolebka
i podwaliny miasta, na pewno
nie są dziś powodem do dumy:
brudno tam i nieciekawie. Wrażenie rekompensują częściowo
widoki z tarasu wieży. Jednak i
tam wyrośnięte drzewa zasłaniają fragment panoramy.
Ma to się zmienić dzięki projektowi „Szlakiem wież widokowych
pogranicza polsko-czeskiego”.

– poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.

i uszkodzeniem ciała.
Podczas jednej z wizyt w lokalu
w celu uprawdopodobnienia swoich zamiarów urządzi demolkę w
lokalu: potłukli kufle, kieliszki
i zniszczyli inne przedmioty
o łącznej wartości 1000 zł na
szkodę właściciela. Wpadli w ręce
policjantów na gorącym uczynku
zastraszania pokrzywdzonych
Zakłada on wykonanie remontu
wieży widokowej na Wzgórzu
Krzywoustego w Jeleniej Górze
wraz z jej oświetleniem i małą
architekturą w celu udostępnienia jej zwiedzającym.
Na wieże w stolicy Karkonoszy
i czeskim Turnovie mają trafić
makiety przedstawiające panoramy widokowe.
Zaplanowano
też wydanie ilustrowanej czterojęzycznej publikacji: przewodnika po wieżach
widokow ych
pogranicza, oraz
utworzenie czterojęzycznej strony internetowej
im poświęconej.
W Turnovie odbędzie się także
wspólna, plenerowa i mprez a
kulturalna.
W m a rc u w

Sprawcy trafili do policyjnego
aresztu. Byli już notowali za inne
przestępstwa. Za wymuszenie
rozbójnicze, uszkodzenie mienia
i groźby grozi im nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Zostali
już tymczasowo aresztowania
na okres 3 miesięcy. Wrócili do
celi po tym, jak z niej niedawno
wyszli. Pozostaje mieć nadzieję,
że zostaną tam na dłużej i to na
więziennym wikcie.

(tejo)

Pardubicach obradował wspólny
polsko-czeskiego Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Rekomendowano do dofinansowania łącznie
64 projekty, w tym wspomniany,
dotyczący wież widokowych.

Idą lepsze czasy dla wieży
Całkowita wartość projektu
stanowi kwotę 330.984,00 euro,
z czego przyznane dofinansowanie w wysokości 281.336,00
euro, to 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. – Projekt

PLUS TYGODNIA
Fot. Konrad Przezdzięk

Wyjdą z Egiptu

„Szlakiem wież widokowych
pogranicza polsko-czeskiego”
będzie realizowany do końca
2010 – informuje Urząd Miejski
w Jeleniej Górze.

(tejo)

Wieża widokowa i jej otoczenie
tętniło życiem jeszcze do lat 50.
ubiegłego wieku, do kiedy działała
tam zbudowana przez Niemców
restauracja z pokojami gościnnymi. Budynek jednak spłonął.
Mimo prób dostosowania tego
zakątka do potrzeb turystów, do tej
pory zawsze wygrywali wandale i
narkomani, którzy z wieży uczynili
sobie melinę. A sam budynek powstał jako votum z okazji 800-lecia
Jeleniej Góry i wyraz hołdu dla
cesarza Wilhelma I. Na budowę
złożyli się mieszkańcy miasta.

MINUS TYGODNIA
Paweł Mikołaj Krzaczkowski
filozof, doktorant

Wojtek Klemm
kierownik artystyczny
Teatru im. Norwida

Pomysłodawca cyklicznych spotkań
poświęconych sztuce współczesnej „Recykling sztuki” organizowanych przez Biuro
Wystaw Artystycznych. Pierwsza odsłona
debaty miała miejsce w ubiegłą środę, 25
marca. Paweł M. Krzaczkowski zaprosił
bardzo ciekawych ludzi, którzy przybliżali
relację pomiędzy techniką tworzenia a
produktem finalnym artystów. Wprawdzie
nie wszyscy goście stanęli na wysokości
zadania, a niektórzy wręcz zawiedli tych,
którzy spodziewali się po nich znacznie
więcej. Jednak sam pomysł i jego realizacja
to dowód, że Jelenia Góra nie jest pustynią
kulturalną i nigdy nią nie była. Teraz staje
się coraz bardziej prężnym ośrodkiem, do
którego dzięki takim inicjatywom, przyjeżdżają znani ludzie ze świata sztuki.

Kto miał jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do postawy Wojciecha Klemma
jako kulturalnego człowieka kultury,
w miniony piątek został z nich odarty.
Sfrustrowany kierownik artystyczny
sceny jeleniogórskiej dał przykład
chamstwa nie podając ręki radnemu
Jerzemu Lenardowi podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru, w
miniony piątek (27 marca). Tłem była
żenująca manifestacja poparcia aktorów dla Klemma, która przerodziła się
w kompromitującą artystów kampanię
nienawiści. Nastrój widać aż za bardzo
udzielił się ich idolowi, który – sam nawołując do tolerancji dla swoich wizji
– zachował się jak uzurpator jedynie
słusznej racji.

(tejo)

(tejo)

więcej – str. 11

więcej – str. 10

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Do poważnego wypadku doszło w miniony piątek (27
marca) na skrzyżowaniu w Sosnówce. Kierowca samochodu marki Volkswagen Golf jechał ze Staniszowa i nie
zatrzymał się przed znakiem stop.

Fot. ANIA

DZIŒ W JELONCE

Fot. Archiwum/Tejo
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Sceny jak z filmu grozy przeżyli
pasażerowie autobusu jednej z firm
komunikacyjnych, kiedy pojazd
zepsuł się i odmówił posłuszeństwa
na… przejeździe kolejowym. Zbli-

żający się pociąg nie jechał szybko
i tylko dlatego nie staranował
autobusu

(tejo)

Uwodził na samobójstwo
Mieszkaniec Legnicy, chcąc zdobyć
serce wybranki, wziął ją na litość i
wysyłał sms grożąc, że się zabije.
W miniony czwartek (26 marca)
policja została powiadomiona przez
mieszkankę powiatu jeleniogórskiego, że otrzymała wiadomość o tym,
że jej nowy znajomy chce popełnić
samobójstwo. Kobieta około miesiąca temu nawiązała znajomość z
25-letnim mieszkańcem Legnicy,
z którym porozumiewała się za
pomocą wiadomości tekstowych.
Otrzymała od niego sms, który ją
przestraszył. Mężczyzna napisał, że

ma wszystkiego dość i ma zamiar
odebrać sobie życie. Kobieta znała
jedynie jego imię. Policjanci ustalili
nazwisko i adres zamieszkania „desperata”. Powiadomiono policjantów
z Legnicy, którzy chwilę później z
nim się skontaktowali. Legniczanin
oświadczył, że nie ma on skłonności
samobójczych, a ta wiadomość była
tylko żartem. W ten właśnie sposób
mężczyzna postanowił zwrócić na
siebie uwagę płci przeciwnej, wykorzystując ich wrażliwość.
(tejo)
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Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 7/9, tel. 075 64 56 330, 333
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Pracuj z nami w
„Jelonce”!
W związku z planowanym rozwojem
strony internetowej i tygodnika
szukamy dziennikarzy i osoby prowadzącej forum naszego portalu.
Interesuje Cię lokalność, potrafisz
pisać poprawnie i nie boisz się
wyzwań? Spróbuj swoich sił jako
reporter w Jelonce.com! Czekamy
na Twoje oferty pod adresem redakcja@jelonka.com z dopiskiem
„dziennikarz”. Skontaktujemy się z
wybranymi osobami i przedstawimy
szczegóły naszej propozycji.
Poszukujemy także osoby chętnej
do prowadzenia powstającego
forum Jelonki.com. Kandydat(ka)
może mieć orzeczony stopień
niepełnosprawności. Wymagana sprawna obsługa komputera i
umiejętność poprawnego pisania.
Wysyłajcie Wasze maile na adres
redakcja@jelonka.com z dopiskiem
„moderator”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę.
Wpadł z,,amfą’’
Trzydzieści pięć porcji „twardego” narkotyku znaleźli policjanci u 27–letniego jeleniogórzanina. Zatrzymany stwierdził,
że substancję odurzającą miał
na własne potrzeby. Grozi mu
kara do trzech lat więzienia.
Podejrzany „wpadł” na jednej z
ulic w Jeleniej Górze, gdy szedł
odwiedzić kolegę. Mężczyzna
na widok policjantów bardzo
się zdenerwował. Jak się później
okazało, powodem tego była
ukryta w odzieży amfetamina.

Przepraszam
Roberta Prystroma
W felietonie „Wolno być złodziejem” z 08.10.2008
r. napisałem o podejrzeniach wysuwanych
wobec Pana Roberta Prystroma.
Na gruncie mojej dzisiejszej wiedzy podejrzenia
te okazały się fałszywe.
Oświadczam, że sformułowane w moim felietonie informacje i sugestie w stosunku do Pana
Roberta Prystroma są rezultatem wprowadzenia mnie w błąd.
Przepraszam za przykrości i szkody wyrządzone moim tekstem, zapewniając, że nie było to
moim zamiarem.
Wojciech Jankowski

Wybrali śmierć
Jedną tragiczną, samobójczą śmiercią w kiosku ruchu,
oraz jedną próbą samobójczą
na cmentarzu, zakończył się
w Jeleniej Górze obchodzony
w miniony wtorek (24 marca)
w całej Polsce Narodowy Dzień
Życia. Przyczyny desperackiego czynu samobójcy nie
są jeszcze znane. Niedoszły
samobójca swoje zamiar y
argumentował odejściem bliskiej osoby.

Gmina
Jelenia Góra
zajęła czołową lokatę w
konkursie Gazety Wyborczej Wrocław „Złota
jedynka”. Wyróżnieniem
pochwalił się w miniony
wtorek Marek Obrębalski,
prezydent miasta, pod
koniec obrad sesji rady.
Przezroczysta symboliczna tabliczka, którą gmina
otrzymała na pamiątkę
wyróżnienia zdobiła dziś
stół prezydialny, a zza

Jelenia Góra na najwyższym podium
Fot. Konrad Przezdzięk

Horror na przejeździe

niej patrzyło poważne
oblicze pana Marka. – To
wyróżnienie także dla
was. Za dobrą współpracę
i dobrą pracę – mówił radnym szef miasta. Gazecie
Wyborczej zaznaczył, że
Jelenia Góra stara się jak
najlepiej wykorzystywać
możliwości, jakie daje
nam obecność w Unii
Europejskiej.

(tejo)
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Wodnik dostaje mniej
Podczas wtorkowej (24
marca) sesji rady miejskiej
przegłosowano projekt w
sprawie wyrażenia opinii
o podwyższeniu kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Spółka z o.o.
w Jeleniej Górze na wartość
8.292.000. 14 radnych było
za, siedmiu wstrzymało się
od głosu. Jednocześnie zdjęto
z porządku analogiczny projekt, tyle że tyczący wartości
77.699.500zł. Taka suma pieniędzy musiałaby pociągnąć
za sobą podwyżkę cen wody.
Projekt wycofano na wniosek
prezydenta.
Radni przegłosowali także
uchwały w sprawie utworzenia komisji wyborczych w
obwodach, w tych rejonach,
gdzie wytyczono nowe ulice,
a także w obwodach zamkniętych: w szpitalu wojewódzkim
oraz ośrodku Caritas.

(tejo)
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Expresem przez miasto

Pasażerowie, którzy się spieszą, unikną korków i szybko dojadą do celu.
Uruchomienie ekspresowych połączeń autobusowych,
które połączą najbardziej odległe dzielnice Jeleniej
Góry i pobliskie miejscowości, planuje Miejski Zakład
Komunikacyjny. Powstanie też muzeum komunikacji
w… ikarusie.
Linie E1, E2, E3 już niebawem
trafią na rozkłady jazdy. – To alternatywa dla zwykłych połączeń,

O krok od tragedii

13-letnia dziewczynka niemal nie straciła życia z powodu
braku wyobraźni. Z dwójką
rówieśników bawiła się w miniony czwartek (26 marca) na
dachu wieży ciśnień w Wojcieszowie. W pewnym momencie
pod nastolatką zapadł się dach.
Karetką pogotowia odwieziono
ją do szpitala w Jeleniej Górze, gdzie obecnie przebywa.
Doznała urazu czaszki, ale
życiu dziewczyny nie zagraża
niebezpieczeństwo.

(Angela)
Drukarski chrzest

Jeleniogórskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne uczci
300. rocznicę powstania drukarstwa w stolicy Karkonoszy.
Uprawianie tego rzemiosła
wiązało się ongiś z obyczajem
„chrztu” adeptów drukarstwa.
JTSK chce wrócić symbolicznie
do takiej tradycji, aby przypomnieć ją społeczeństwu miasta.
– Mamy tu kilka drukarni. Zaprosimy ich przedstawicieli na
uroczystości, podczas których
zostaną „ochrzczeni” jako
drukarze – zapowiada Romuald
Witczak z JTSK. Impreza ma
odbyć się jesienią.

(tejo)
Niebezpiecznie na Kapeli
Do groźnie wyglądającej
kolizji doszło w miniony piątek
(27 marca) rano na Kapeli w Dziwiszowie. Kierowca
volkswagena nie dostosował
prędkości do warunków jazdy
i na łuku drogi wypadł z trasy.
Dwie osoby trafiły do szpitala.
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. „Rajdowiec”
został ukarany.

(Angela)

kie przemieszczenie się z jednego
krańca miasta na drugi. Jedna linia
będzie międzymiastowa: połączy
Piechowice z Zabobrzem. Druga
dotrze do Podgórzyna – zapowiada
MZK.
E1 wyruszy z dworca w Piechowicach, zatrzyma się potem

w Sobieszowie i już bez żadnego
przystanku dojedzie do Trasy
Czeskiej, którą dojedzie aż do
obwodnicy i ul. Jana Pawła II.
Następny przystanek będzie przy
ulicy Różyckiego, a kolejny – na
pętli przy ul. Kiepury. E2 połączy
dworzec PKP z Cieplicami i Sobie-

Rodzice coraz częściej „opiekują się” dziećmi wcześniej
poprawiwszy sobie humor kilkoma głębszymi. Opilstwo matek i ojców niepokoi pedagogów, policjantów i
psychologów. Może być źródłem poważnych kłopotów
rodzinnych i doprowadzić najmłodszych do moralnego
upadku.

mieszkaniu opiekę nad dziećmi sprawowała wówczas osoba trzeźwa. Aż
do ostatniej niespodziewanej wizyty
policjantów.
Mundurowi zastali w środku podchmieloną babcię, która pilnowała
wnuków. Mamusia spała jak zabita
u sąsiada. Wcześniej uczestniczyła w
suto zakraplanej imprezie. Kiedy policjantom udało się kobietę zbudzić,
była zupełnie niekomunikatywna.
Dzieci, w tym zupełnie małe, trafiły
do placówki wychowawczej.

która w godzinach szczytu oraz w
wybranych innych porach dnia
pozwoli naszym klientom na szyb-

W miniony czwartek w Siekierczynie nieopodal Lubania ojciec
pięciorga dzieci pił wódkę, aż padł.
Pociechy pozostawił same sobie.
Nie obudził go płacz najmłodszego
syna. Lament dziecka zaniepokoił
sąsiadów, którzy wezwali policję.
Funkcjonariusze w domu pijaka
zastali pięcioro dzieci w wieku od
9 miesięcy do 14 lat.
Tatuś spał snem sprawiedliwego
zamroczony alkoholem: miał ponad trzy promile w organizmie. W
pomieszczeniu było zimno, a dzieci
płakały z głodu. Lekarz polecił przewieźć maluchy do szpitala. Pozostała dwójka została umieszczona w
pogotowiu rodzinnym.

Bo tatuś z mamusią
się upili

To nie jedyny przykład kompletnego braku odpowiedzialności rodziców, którzy wódkę kochają bardziej niż swoje pociechy. Pijaniutki
51-letni ojciec z ulicy Poznańskiej
w Jeleniej Górze 18 marca poszedł
do przedszkola po trójkę swoich
dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.
Wszystko skończyłoby się dla niego
bezkarnie, gdyby nie przezorność
przedszkolanki. Zawiadomiła

policję, kiedy rodzic zionął jej w
twarz odorem wódki.
Stróże prawa przewieźli dzieci do
domu, gdzie czwórką rodzeństwa
(najmłodsze miało pięć miesięcy)
opiekowała się mama. Kobieta

Tułaczka po pogotowiu opiekuńczym, szpitalu,
wizyta policji to nawet dla bardzo małych dziewcząt i chłopców trauma, która może rujnować
psychikę młodego człowieka
chwiała się na nogach: miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Policjantom pozostało
przekazanie siedmiorga dzieci do
placówki opiekuńczej. O sytuacji
panującej w domu powiadomiono
również sąd rodzinny.

Mama dała w palnik

Na początku marca policjanci
wystąpili też z wnioskiem do Sądu
Rodzinnego o odebranie praw rodzicielskich innej matce z Jeleniej
Góry, która notorycznie upijała się.
28-letnia jeleniogórzanka samotnie
wychowywała piątkę dzieci. Podczas kilku interwencji domowych,
matka była zawsze pijana, jednak w

Gdzie po pomoc?
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze (075) 75 20 700, Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ul. Szańcowa 25, 01- 458 Warszawa,
tel. (0-22) 532-03-20, (0 22) 532 03 25, Telefon Zaufania Komitetu Ochrony
Praw Dziecka, Jelenia Góra, ul. Jasna 11, tel. 075 6422017, Telefon Zaufania
Anonimowych Alkoholików i Grup Rodzinnych Wrocław tel.(071)3218403, Telefon
Zaufania Wrocław tel. 071 77 66 208.

Dziecięca trauma

To właśnie najmłodsi, choć z pozoru nie rozumieją jeszcze skutków
postawy swoich rodziców, cierpią z
tego powodu najbardziej. – Tułaczka po pogotowiu opiekuńczym,
szpitalu, wizyta policji to nawet
dla bardzo małych dziewcząt i
chłopców trauma, która może rujnować psychikę młodego człowieka
– mówi Kinga Bagan, socjolog.
– Dzieci alkoholików często
same, jeszcze w wieku nastoletnim,
sięgają po alkohol – podkreślają
psychologowie. – To z występującym u większości z nich zespołem
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
daje nieprzystosowanie, nieradzenie sobie w życiu, poczucie winy,
niestabilność emocjonalną i brak
zdolności budowania trwałych
związków – usłyszeliśmy.

Mogą się zabić

Pozostaje także zagrożenie dla
zdrowia fizycznego. W Świerzawie,
kiedy mama samotnie wychowu-

szowem. Autobus „wystartuje”
sprzed stacji. Ominie centrum
dojeżdżając przez Zabobrze do
obwodnicy. Ul. Jana Pawła II
dojedzie do Trasy Czeskiej.
Tamtędy dotrze do ulicy Lubańskiej. Następny przystanek
będzie przy osiedlu Orle, a kolejny, końcowy – w Sobieszowie.
Z kolei linia E3 skomunikuje
rejon osiedla przy ul. Głowackiego i Czarne z Sobieszowem
i Jagniątkowem. Autobusy
ruszą z pętli przy ul. Morcinka
ku ulicy Mickiewicza. Stamtąd
pojadą drogą ku Sosnówce w
kierunku Podgórzyna, gdzie
będą miały pierwszy przystanek. Kolejny w Sobieszowie, a
końcowy – w Jagniątkowie.
Dzięki dopłatom w Funduszu Rozwoju Regionalnego, z
którego MZK pozyskało środki
w ramach programu ułatwień
w komunikacji miejskiej i regionalnej, bilety na ekspresy nie
będą droższe od normalnych.
Linie będą obsługiwane przez
minibusy marki Mercedes, których
kilka sztuk uzupełni jeszcze w
tym roku tabor jeleniogórskiego
przewoźnika. Wkrótce zakład
poda do wiadomości informację o
rozkładzie jazdy.

Objazdowe
muzeum
w Ikarusie
Wiekowe autobusy, które lada
dzień przejdą do lamusa historii,
nie trafią na złom! MZK planuje
urządzenie w jednym z węgierskich
pojazdów objazdowego Muzeum
Komunikacji Miejskiej. W środku
mają znaleźć zachowane w zakładzie archiwalia jeszcze z czasów,
kiedy po Jeleniej Górze jeździł
tramwaj. Będą tam też makiety
wszystkich autobusów i tramwajów, które kursowały w historii
jeleniogórskiej komunikacji. Będą
zdjęcia i prezentacje multimedialne. Uruchomienie objazdowego
muzeum planowane jest przed
tegorocznymi wakacjami. Ikarus
będzie objeżdżał Jelenią Górę i sąsiednie miejscowości zatrzymując
się w każdej z nich na kilka dni

(tejo)

Chleją za zdrowie dzieci!
jąca czwórkę
rodzeńst wa,
poszła w cug,
aby przepić dopłatę z pomocy
społecznej, pozostawione w
domu potomstwo o mało
nie zalało całej kamienicy
wodą z zatkanego zlewu.
Pozbawione
opieki dzieci
mogą poważnie się zranić,
a nawet stracić
życie, choćby
podczas nieumiejętnego
obsługiwania
się sprzętem
domow ym.
– Dziecko w
wieku przedszkolnym nie
zawsze zdaje sobie sprawę z tego,
że spacerowanie po parapecie
okna na 10. piętrze wieżowca, może
skończyć się tragicznie. Zawsze
najpierw pomyśli, że jak w bajce
wyrosną mu skrzydła i zdoła uniknąć zagrożenia – opowiada Paweł
Gawroński, psycholog dziecięcy.
– Jeśli osoby dorosłej w pobliżu nie
ma, takie sytuacje mogą skończyć
się tragedią. Osoby starsze, które
przeżyły całą gehennę bycia z
alkoholikiem często mają nerwice,
migreny, zaburzenia snu, stany
lękowe itp.

Cenna świadomość

Od początku roku na terenie
Jeleniej Góry i okolic policja zatrzymała kilkunastu nietrzeźwych
rodziców, którzy zajmowali się

małymi dziećmi. Ilu dokładnie?
Trudno jest to ustalić, bo policyjne
komisariaty nie prowadzą takich
statystyk. Nie trzeba jednak sięgać
do liczb by zorientować się, że
takich przypadków jest zdecydowanie więcej niż rok temu. Jak mówi
nadkom. Edyta Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji, może to
wynikać z faktu, że ludzie zaczęli
zgłaszać zauważone przypadki
nietrzeźwych rodziców i nie są już
obojętni na krzywdę dzieci.
– Zwiększyła się wrażliwość
społeczeństwa a wraz z nią liczba
ujawnień takich przypadków.
Ludzie przestają się bać reagować
na to, co złego dzieje się za ścianą
z bezbronnymi dziećmi, przestają
udawać, że nic nie wiedzą i nic nie
słyszą – mówi Edyta Bagrowska.

Angelika Grzywacz
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o. o.
58-560 JELENIA GÓRA
ul. Wolności 161/163
tel.(075) 64-20-100 ; 103 ,106 , fax 64-20-105

HARMONOGRAM
ZBIERANIA PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH
SPRZĘTU AGD , ELEKTRONICZNEGO ORAZ
PROBLEMOWYCH Z TERENU MIASTA JELENIA GÓRA
W 2009 ROKU
LP.

Data Odbioru

Lokalizacja / Osiedle

1.

01.04.2009 r.

Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły,
Zachodnia, Transportowa

2.

02.04.2009 r.

3.
4.

03.04.2009 r.
06.04.2009 r.

5.

07.-08.04.2009 r.

6.

09.04.2009 r.

7.

10.04.2009 r.

8.

14-15.04.2009r.

9.

16.04.2009 r.

10.

17.04.2009 r.

11.

20.04.2009 r

12.

21.04.2009 r.

13.

22.04.2009 r.

14.

23.04.2009 r.

15.

24.04.2009 r.

16.

27.04.2009 r.

17.

28.04.2009 r.

18.

29.04.2009 r.

Zaborze III : Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Małcużyńskiego, Wiejska,
Letnia, Wiosenna.
Oś. Maciejowa : Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa.
Oś. Łomnickie : Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa,
Storczykowa, Przyboczna, Goździkowa, Pl. Różany, Irysowa + Powst. Śląskich,
Waryńskiego, Słowiańska
Oś. Podgórze : Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Snycerska,
Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, STaffa,
Tuwima, Zana.
Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Pacajewa, Wołkowa,
Komarowa, Wzg. Wandy
Oś. Skowronków: Wesoła , Dziecinna, Słowackiego , Mickiewicza, Chełmińskiego,
Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida.
Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa,
Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa.
Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Reja,
Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza,
Malczewskiego,Wyczółkowskiego, Żeromskiego.
Oś. Kruszwicka – Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa,
Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna , Kasprowicza.
Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska , Kasprzaka, Malinnik, Granitowa, Strzelecka, Widok,
Spacerowa, Szrenicka, Izerska.
Oś. Panorama : Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa Oś.
Miłosza : Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Niemcewicza, Dobrowolskiej,
Picassa.
Oś. Wróblewskiego : Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna , Pogodna, Teczowa,
Radosna, Promienna, Wróblewskiego, Lelewela, PCK, Wróblewskiego, Przesmyckiego,
Sieroszewskiego, Daniłowskiego
Oś. Pułaskiego : Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica,
Przybyszewskiego, Pl. Cichy.
Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Brezy, Bilewicza ,
Mieszka I –go- Harcerska
Oś. Żeromskiego – Sobieszów: ,Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina,
Tetmajera, Bema
Oś. Reymonta – Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Nałkowskiej,
Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska
Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa.

19.

30.04.2009 r.

Goduszyn, Książęca, Lubańska, Harcerska, Jagiellońska, Dworcowa, Sobieszowska,
Zjednoczenia Narod. Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna.
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Ulubiony ksiądz
Kolejny tydzień zabawy w której
pytamy Państwa który kapłan z parafii
znajdujących się na terenie miasta
Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego
zasłużył waszym zdaniem na tytuł
ulubionego księdza.
Kolejne kupony jakie docierają do

naszej redakcji wskazują, że w naszym
powiecie jest wielu kapłanów, którzy
znajdują uznanie u naszych czytelników.
Oto pierwsze zestawienie głosów oddanych na waszych duchownych.
MAR

1.ks. Zenon Stoń – proboszcz Kościoła w Karpaczu pod wezwaniem NNMP – 85 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 72 głosy
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 49 głosów.
4. ks. Tadeusz Dańko – Kościół św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 39 głosów
5. ks. Jarosław Górecki – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach – 33 głosy
6. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 31 głosów
7.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 29 głosów
8.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 28 głosów
9. ks. Jerzy Gniatczyk – proboszcz Kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze – 21 głosów.

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

wasze fotki Nasze Pociechy

W er on ik a

S zy m on

Tor przeszkód do remontu
Szewska, Daszyńskiego i
Powstania Styczniowego,
Głowackiego oraz Żwirki i
Wigury. Te ulice będą wkrótce niemal jednocześnie
modernizowane. Remont
nawierzchni oraz położenie brakujących odcinków
kanalizacji deszczowej i połączenie istniejących ciągów
w jeden system, kosztować
będzie ponad 5 milionów
złotych.
Rozpoczęta zostanie też budowa
ulicy Żabiej w dzielnicy Sobieszów,
przy której powstanie nowe osiedle
domków jednorodzinnych. Tutaj
inwestycja została zaplanowana
na dwa lata.
– W końcu zostanie odbudowana zapomniana kiedyś część
ulicy Daszyńskiego, która została
pominięta podczas remontu kilkanaście lat temu – mówi zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Łużniak – Sam nie wiem, dlaczego
zrobiono nawierzchnię i chodniki
na części ulicy, a drugą jej część
pominięto.
Zupełnie innego wyglądu nabierze ulica Szewska, która do
dzisiaj pokryta jest kostką brukową
pamiętającą czasy Hitlera a niewykluczone, że cesarza Wilhelma.
Straci urok miejsca gdzie zatrzymał
się czas, natomiast stanie się w
pełni przejezdnym szlakiem komunikacyjnym, bo teraz, mimo, że jest
drogą dojazdową do całej dzielnicy
nad rzeką Kamienną, jest też torem

Fot. Marek Komorowski



Skrzyżowanie ulic Szewskiej i Powstania Styczniowego
to teraz tor przeszkód dla samochodów.
przeszkód i twardą szkołą dla samochodowych amortyzatorów.
– Na wszystkie ulice rozpisaliśmy już przetargi i jak liczymy,
podpisanie umów i rozpoczęcie
prac to miesiąc maj – wyjaśnia
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów, Czesław Wandzel – chcemy też położyć brakujący odcinek
kanalizacji deszczowej na ulicy
Kasporwicza, od ulicy Powstańców
Wielkopolskich do Pijawnika. Po
zakończeniu, o ile wysoka rada się
zgodzi, również ten odcinek zostanie pokryty nowym asfaltem.
– Kolejny już rok z planu remontów wypada ulica Wyczółkowskiego – mówi radna Anna
Ragiel – czwarty rok słyszę, że to

już w roku następnym zostanie
wyremontowana, a tymczasem
regularnie spada na rok kolejny.
Tymczasem sytuacja tam jest dramatyczna. Brakuje kanalizacji
burzowej, lub jest niesprawna.
Podczas większych opadów woda
wpływa ludziom do korytarzy, piwnic i garaży. Budynki podmakają i
ulegają coraz szybszej degradacji.
Najpierw miasto sprzedało im te
stare budynki, a teraz lekceważy
ich wielki kłopot. Kiedy to się
skończy?
– Ulica Wyczółkowskiego wypadła z tzw. Schetynówek, czyli
funduszu rządowego na remonty
dróg gminnych – wyjaśnia Jerzy
Łużniak – w jej miejsce remontuje-

my w tym roku ulicę Głowackiego,
a Wyczółkowskiego na pewno
znajdzie się w planie remontów
w roku przyszłym. Tam potrzeba
dużo więcej pieniędzy, niż mieliśmy
do dyspozycji w tym roku.
Jak zapewnia prezydent Łużniak, kostka brukowa z ulicy Szewskiej zostanie starannie zebrana,
pomierzona i złożona ma placu
składowym w MPGK. – Używamy
jej potem do uzupełniania brakujących fragmentów nawierzchni, na
przykład wokół studzienek. Nadaje
się do tego idealnie – wyjaśnia.

Marek Komorowski

Se we ryn

Patrycja :)

Pa try k

Nikola

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie zmodernizuje i rozbuduje swoją bazę sportową. W
miejscu starej i niefunkcjonalnej hali stanie nowoczesna,
pełnowymiarowy obiekt.
Koszt jego wybudowania wyniesie około 11,5 miliona złotych,
z czego 6 milionów 580 tysięcy
pochodzić będzie z funduszy urzędu marszałkowskiego, reszta z
funduszy własnych kolegium.
– Umowę z marszałkiem podpiszemy lada dzień i już w maju ruszą
prace budowlane – wyjaśnia kanclerz KK Grażyna Malczuk – będzie
to hala sportowa dla studentów, ale

też miejsce rozgrywek, gdyż będzie
w niej widownia na 500 miejsc. Towarzyszyć jej będzie pełne zaplecze
z saunami, gabinetami odnowy i
rehabilitacji. To wszystko znajdzie
miejsce w dawnych stajniach, które
zostaną połączone z nową halą.
Mar
Basen czeka na pieniądze
W czerwcu kolegium złoży wniosek o dofinansowanie budowy

nowego basenu
w miejscu nieczynnej, starej
pływalni. Tutaj
koszt ogółem ma
wynieść około
12 milionów złotych, z czego z
programu rewitalizacji miasta
uczelnia będzie
mogła uzyskać
do 50 procent wartości inwestycji.
Basen ma być też dostępny dla
mieszkańców Jeleniej Góry. Po
wybudowaniu obydwu obiektów,

Fot. KK

Nowe inwestycje Kolegium Karkonoskiego

kolegium będzie dysponowało
prawdziwym kompleksem sportowym.

Mar

Będzie pociąg do Trutnova
Ma lwi na

Hania

Jes sic a

Antoœ

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

– Są pieniądze, jest szynobus urzędu marszałkowskiego, przewozy regionalne ustaliły stawki. Pierwszy przejazd pierwszego czerwca – zapewnia poseł
Marzena Machałek.
- Szynobusy będą jeździły przez
4 miesiące, do końca września.
Trasa została zmieniona w tym
roku. Szynobus nie będzie jechał
z Lwówka Śląskiego do Trutnova
tylko z Jeleniej Góry. Analiza z
ubiegłego roku wykazała, że do
Lwówka tym pojazdem jechało
bardzo mało osób. Natomiast
na trasie między Jelenią Górą,
a Trutnovem liczba pasażerów
była bardzo duża – wyjaśnia
posłanka.
M. Machałek zapewnia, że
pociągi łączące Lwówek z Jelenią
Górą będą skomunikowane z
tymi do Czech, aby pasażerowie
jadący tymi szynobusami mogli
się przesiąść do szynobusu do

Trutnova.
– Po rozmowie z ministrem infrastruktury mam
zapewnienie, że skarb
państwa dofinansuje te
przewozy kwotą około stu
tysięcy złotych – mówi Marzena Machałek. – Juliusz
Englerhardt, podsekretarz - Nie chcę sobie przypisywać wszystkich zasług,
stanu ministerstwa, był ale jestem zadowolona, że udało mi się spiąć sprawę
pod wrażeniem liczby pa- do końca – mówi posłanka Machałek.
sażerów na tej linii. Mówił,
że mało jest połączeń, które
– Wszyscy byli za, ale czekali nienia z Czechami. Ale to tylko
w tak dużym stopniu by się samo- nic nie robiąc. Nikt nie był od- formalność, jak sądzę. Czesi już
finansowały.
powiedzialny za koordynowa- wcześniej deklarowali, że są gotoDo niedawna nie było wiado- nie działań przy uruchomieniu wi uruchomić to połączenie.
mo, czy ta linia, tak popularna szynobusu – wyjaśniała poseł
w roku ubiegłym, ruszy i w roku Machałek – strona polska zrobiła,
Mar
bieżącym.
co powinna. Teraz czas na uzgod-
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Pierwsza pomoc
w małym palcu
Przedszkolaki z „Okrąglaczka” oraz uczniowie szkół podstawowych nr 8 i 11 najlepiej radzili sobie w dzisiejszym
konkursie pod hasłem „Uczę się bezpiecznie żyć”. Wśród
starszych uczestników bezkonkurencyjna okazała się
Róża Salkiewicz z Gimnazjum nr 3. Dziewczyna z ekipami
wspomnianych placówek będzie reprezentowała Jelenią
Górę w etapie okręgowym zmagań.

Laury od VIP-ów
Medale, dyplomy oraz upominki najlepszym wręczał prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski, komendant miejski policji inspektor Zbigniew Ciosmak, szef straży
pożarnej st. kpt. Jerzy Sładczyk oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego Roman Kuty. Wszystkim gratulowała i dziękowała za udział w konkursie
Marzena Hryniewicka, dyrektorka SP nr 8.

Róża Salkiewicz „ratuje chorą” dziewczynkę.
Uczestnicy konkursu udowodnili, że pierwszą pomoc mają w małym palcu.
czynce. Jak pielęgniarka udzieliła jej
pierwszej pomocy i z opanowaniem
wezwała pogotowie ratunkowe.
To, że Róża wie, jak zachować się
w takiej sytuacji, jest zasługą jej
nauczycielki Edyty Dzik. – Od 2001
roku uczę młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy. Należę też
do Europejskiej Rady Resuscytacji
– mówi pani Edyta. Bezpieczne
lekcje przydają się nie tylko podczas
konkursu, ale i w życiu. – Pomogłam koleżance, która złamała
nogę – powiedziała nam Róża.
Długie oczekiwanie na wyniki
konkursu umilał zgromadzonym

zespół wokalny z „ósemki”. Aż w
końcu Maciej Gałęski z Euroregionu Nysa zaprosił jurorów do
odczytania wyników. Tu owacjom
nie było końca, zwłaszcza kiedy
wyczytywano lokaty gospodarzy.
Uczniowie SP nr 8 spisali się na
medal: w kategorii najmłodszej zajęli drugie miejsce, trzecie – wśród
uczniów klas I – III i drugie w
kategorii najstarszej.
Wśród sześciolatków triumfowały dzieci z Przedszkola nr 27, popularnego „Okrąglaczka”. Nie bez
powodu. To właśnie w tej placówce
dzięki Małgorzacie Wrotniewskiej,

Fot. Konrad Przezdzięk

Podwójna dawka śmiechu na sali

Dawno nie widziany w Teatrze Norwida komplet publiczności (zajęte drugie
balkony) uśmiał się w
miniony poniedziałek (23 marca) do
łez podczas dwóch
w ys t ę p ów z n a nego kabaretu,
który powrócił
na stare śmieci,
czyli do Jeleniej
Góry, gdzie pięć lat
temu powstał.

Igor z „Paranienormalnych” jako Mariolka

„Paranienormalni”, czyli Igor, Robert i Michał,
czerpią natchnienie z
rzeczywistości i oby-

czajów obśmiewając wredne,
zabawne i głupie cechy Polaków.
Mocna satyra z codzienności,
ale z wyłączeniem polityki, oto
recepta na sukces artystów.
Witani byli szczególnie ciepło, bo
w Jeleniej Górze, gdzie założyli
w 2004 roku kabaret. Panowie
najpierw oswajali publiczność
nie tylko ze sobą, lecz także z
sąsiadami z fotela. – Łatwiej się
z czegoś śmiać, gdy się dobrze
znamy – tłumaczyli. Pozwolili
też publiczności – pół żartem, pół
serio, na korzystanie z telefonów
komórkowych. – Choć może to
być dla nas stresujące, bo jak
byłem na jednym z kabaretów,
to jeden z widzów odebrał dzwoniącą komórkę i powiedział: – Na
kabarecie jestem… takie sobie.
W zestawieniu skeczy artyści
przemieniali się to w muchę i pająka, to w Marsjan, to w pisarza
grafomana, lekarza i pacjenta,
mężczyzn „balujących” na weselu
ze swoimi nie najpiękniejszymi
żonami, parę rodziców chcących
„uświadomić” swojego 18-letniego synka. Największy entuzjazm wywołał jednak numer z
Mariolką, postacią „krejzolki”,
głupawej nastolatki blondynki,
w którą świetnie wciela się Igor.
Widzowie dowiedzieli się też, że
pomysł na Mariolkę narodził
się w Jeleniej Górze, w jednej z
dyskotek, w której kabareciarze
jakiś czas temu analizowali
zachowania przedstawicielek
płci pięknej.
(tejo)

niemal wszystkie dzieci potrafią gelikę Znojek, a trzecie miejsce
bezbłędnie udzielić pierwszej po- zajęła Angelika Martyniuk.
mocy. W grupie wiekowej klas I
Konrad Przezdzięk
– III wygrała Szkoła Podstawowa nr
15, a w najstarszej kategorii
najlepsi okazali
się uczniowie
„jedenastki”.
Gratulacje odebrała laureatka
pierwszego
miejsca wśród
gimnazjalistów: Przedszkolaki z „Okrąglaczka”
Róża Salkiewicz.
z nagrodami.
Wyprzedziła An-

Mieszanka „Metafory”
Fot. Konrad Przezdzięk

nicy miejscy, ratownicy medyczni,
strażacy, policjanci oraz wolontariusze z Kolegium Karkonoskiego.
Każdy uczeń musiał udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych okolicznościach:
czy to wypadku drogowym, czy
też w wyniku zatrucia. Były też
fantomy, na których sprawdzano
umiejętność reanimacji. Dziewczęta i chłopcy odpowiadali też na
pytania, co zrobić w przypadku
znalezienia niewybuchu, czy też
jak zareagować na wypadek, w
którym z cysterny wycieka nieznana substancja.
Róża Salkiewicz, która – jak się
później okazało, wygrała konkurs
w swojej kategorii – bezbłędnie
pomogła „zatrutej” lekami dziew-

Piętnastominutowa etiuda teatrzyku
„Matafora” Krzysztofa Zwolińskiego
„Śmierć w Teatrze” to połączenie
kryminału, dramatu i moralitetu w
jednym. Mieszanka zbyt wybuchowa

jak na malutką scenę Młodzieżowego
Domu Kultury „Jelonek”. Młodzi aktorzy pokazali tę „sztuczkę” w miniony
czwartek, 26 marca.

W krainie ciepła pędzla
Fot. rylit

Miejski etap konkursu „Uczę się
bezpiecznie żyć” zorganizowany
przez Euroregion Nysa oraz miasto
został rozegrany w minioną środę
(25 marca) w gościnnych wnętrzach Szkoły Podstawowej nr 8.
Zadanie uczestników w przedziale
wiekowym od zerówek do klas gimnazjalnych: udowodnić znajomość
zasad udzielania pierwszej pomocy
i pokazać zastosowanie tej wiedzy
w praktyce. Sprawdzano także
biegłość w przepisach ruchu drogowego, postawę proekologiczną
oraz radzenie sobie w sytuacjach
zagrożenia
Przez blisko dwie godziny kilkuset uczniów zmagało się z różnymi
problemami, chodząc od sali do sali.
W pomieszczeniach czekali straż-

Obrazy młodej malarki Olgi Kawacińskiej, uczennicy cieplickiego Liceum
Plastycznego w Jeleniej Górze, można
od minionego czwartku (26 marca)
oglądać na jej wystawie w Galerii
„Muflon” Miejskiego Domu Kultury w

Sobieszowie. „Zielenie i błękity”, to tytuł
ekspozycji, której dzieła nawiązują do
barw charakterystycznych dla ciepłych
pór roku.
(rylit)
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Cudów nie wyczaruje

Fuszerka na Karkonoskiej

Szereg pytań dotyczył również
stanu dróg, chodników i oświetlenia w Sobieszowie. – Panie dyrektorze zarządu dróg! Wykonanie
drogi Karkonoskiej ocenił pan na
trzy plus. Czy wykonawca otrzymał więc tylko część pieniędzy za
to co wykonał, czy całość kwoty
i dlaczego? – pytał pan Tadeusz,
jeden z uczestników. Mieszkańcy
zareagowali gromkimi brawami.
Czesław Wandzel ripostował.
– Przy odbiorze prac nie wystawia
się ocen i nie dzieli pieniędzy za
pracę, to nie jest szkoła. Albo podpisuje się odbiór, albo nie. Moim
zdaniem nie było się tam do czego
przyczepić – powiedział – dlatego
droga została odebrana.

Co z basenem i nie tylko

Prezydent Marek Obrębalski wchodzi do sali na debatę z sobieszowianinami.
Mnóstwo pytań i mało konkretnych odpowiedzi: tak podsumowali debatę z prezydentem Markiem Obrębalskim
mieszkańcy Sobieszowa. Wspierany przez urzędników
szef miasta zapewnił, że problemy dzielnicy pod Chojnikiem będą sukcesywnie rozwiązywane. Przyznał jednak,
że nie ma czarodziejskiej różdżki i pewnych zjawisk nie
jest w stanie zmienić na zawołanie.
Spotkanie rozpoczęło się w środę
(25 marca) po południu w sali Miejskiego Domu Kultury „Muflon”.
Obok Marka Obrębalskiego zasiedli
jego zastępcy: Jerzy Łużniak oraz
Zbigniew Szereniuk. Byli naczelnicy poszczególnych wydziałów,
prezesi i dyrektorzy. W pierwszych rzędach zasiedli Wojciech
Jastrzębski, prezes Wodnika, Marek
Woźniak, dyrektor MZK w Jeleniej

Górze, Bożena Mazurek, zastępca
naczelnika wydziału środowiska i
wielu innych urzędników. W tłumie
debacie przysłuchiwał się również
Waldemar Woźniak, naczelnik
wydziału oświaty. Moderatorem
debaty był Zbigniew Przybyła,
który miał sporo problemu w utrzymaniu w porządku żywej dyskusji
mieszkańców.
Po odczytaniu stopnia realizacji

zadań, których w ubiegłym roku
podjął się prezydent Marek Obrębalski podczas podobnej debaty,
z tłumu wyrywały się komentarze
dotyczące efektu tych prac i oznaki
niezadowolenia słuchaczy.
Odczytano również wyniki
ankiety przeprowadzonej przez
Zespół Aktywności Społecznej Sobieszowa „Czego chcą mieszkańcy
Sobieszowa”.

Spór o gimnazjum

Do zadawania pytań zgłosiło się
ponad trzydzieści osób. Z braku
czasu udało się to tylko 20 uczestnikom. Najwięcej kontrowersji i
emocji wzbudził problem dotyczący przeniesienia Gimnazjum do

Szkoły Podstawowej nr 15. W tej
kwestii żywo reagowali zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy.
– Nie będziemy robić niczego
wbrew woli rodziców i samych
gimnazjalistów – usłyszeli mieszkańcy od zastępca prezydenta
Zbigniewa Szereniuka. – Jeśli
pojawi się jakieś pismo w tej
sprawie z podpisami, z pewnością
zastanowimy się nad tym problemem – dodał. Po tych słowach
wybuchła wrzawa, z której wynikało, że takie pismo już dawno
do prezydenta zostało złożone.
Skończyło się na podjęciu decyzji
o zwołaniu osobnego spotkania
poświęconego tylko tej kwestii.

W trasę do nieba

W minioną sobotę miał żegnać się z kolegami przed
przejściem na emeryturę. Tymczasem to Jego żegnali. Na
zawsze. Rodzina, przyjaciele i pasażerowie. Na cmentarzu
w Jeżowie Sudeckim. Stanisław Stefaniszyn zmarł na
zawał, którego doznał za kierownicą autobusu. Spędził
tam większość życia. Tam też się z nim rozstał.
Kto mógł przypuszczać, że
silny jak dąb Stasiu nie przeżyje
swojego ost atn iego k ursu z
Buska Zdroju do Jeleniej Góry,
w miniony wtorek (24 marca)?
– zastanawiają się jego przyjaciele. Przejechał już niemal 500
kilometrów, a do końca miał zaledwie 15. Zaczęło się od śnieżnej
zawieruchy, która w ciągu kilku
minut sparaliżowała ruch. Stanęły auta w Kaczorowie, dokąd
dojechał pan Stanisław. Stanął i
jego autobus. Jeden z pasażerów
zaczął się naprzykrzać i krzyczeć
na kierowcę, że się spóźnia….
– Nagle wolno jadący w korku
autobus zbacza ku sk rajowi
drogi. Ktoś chwyta kierownicę.
Zatrzymuje pojazd. Kierowca
skarży się na ostry ból w piersiach. Pasażerowie wzy wają

Żałoba w PKS-ie
– Jestem już na emeryturze, ale kiedy
się dowiedziałem o śmierci Staszka
ugięły mi się nogi, zaniemówiłem
– mówi ocierając łzy Ryszard Kudłaczek, kolega zmarłego. Do dzisiaj
nie mogę się oswoić z tą myślą. Nikt
z nas nigdy się z tym nie pogodzi.
Następnego dnia musiałem pojechać
do PKS-u. Po prostu musiałem.

pogotowie. Karetka jedzie z
Jeleniej Góry. Nie może się przebić przez zakorkowaną trójkę.
Do autobusu, przy którym leży

nie dożyje następnego dnia.
Umiera nad ranem, w czwartek,
25 marca.

W pamięci życzliwość

Pan Stanisław, kierowca PKS
Tour, miał 60 lat i za dwa miesiące czekało go przejście na emeryturę. W firmie przepracował
41 lat. Ale ludzie pamiętali go
nie przez staż pracy, ale dzięki

– Pan Stanisław był wzorowym pracownikiem,
jednym z najlepszych, duszą tej firmy – Jerzy
Wróbel, mówi prezes PKS Tour Jelenia Góra.
Takich ludzi zawsze brakuje nam podwójnie.
konający pan Stanisław docierają policjanci. Reanimują go z
pasażerem, lekarzem. Okładają
kierowcę kurtkami – Co z tą
karetką? Bo nam tu człowiek
umiera! – wołają przez radio. W
końcu jest. Lekarz z pogotowia
podejmuje reanimację. Zabiera
kierowcę do ambulansu i wiezie
do szpitala. Niestety, pan Staszek

– Zawsze mówiliśmy, że Stasiu jest nie
do zajechania, on wracał z trasy i jeśli
pozwoliłyby mu na to przepisy, mógłby
dalej jechać – mówią koledzy. Zwiedził
całą Polskę i Europę. – PKS bez Stasia
już nie będzie taki sam – usłyszeliśmy
od Mariusza Wierzby. Byliśmy jak
jedna rodzina. Takich ludzi jak on na
świecie już nie ma i nigdy nie będzie

jego życzliwości dla drugiego
człowieka. – Nie ma na świecie drugiego takiego kierowcy,
przyjaciela, społecznika – mówi
Ryszard Kudłaczek, przyjaciel
zmarłego. – Nigdy nie odmówił
nikomu pomocy. Kiedy zepsuł się
komuś autobus, on był pierwszy,
nawet nie zdążył się przebrać.
Wczołgiwał się pod autobus w
białej koszuli i krawacie i już coś
zaczynał rozkręcać – dodaje inny
kolega, Mariusz Wierzba.
Nigdy nie witał się z nikim
inaczej niż przez tzw. „misia”
czyli przytulał się do każdego ze
słowami „witaj bracie kochany”
i podawał dwie ręce. – I tak go
właśnie nazywaliśmy: „Braciszkiem”. Był duszą towarzystwa.
Jeśli planowaliśmy jakiś wyjazd
albo imprezę, nigdy nie mogło
zabraknąć naszego „Braciszka”.

Poruszono też kwestię basenu i
aneksu rozpoczęcia budowy, który
zgodnie z dokumentacją miał być
podpisany przez inwestora do
30 września 2008. Pytano o datę
rozpoczęcia i zakończenia prac w
tym temacie. Sylwia Kołomańska,
naczelnik wydziału gospodarki
nieruchomościami, wyjaśniła, że
na prośbę inwestora termin podpisania aneksu został przesunięty
do końca marca tego roku.
Ewa Ciepła pytała o to, kiedy
będzie do wglądu plan zagospodarowania Sobieszowa. Na co Magdalena Kwasiuk, wskazała drugą połowę tego roku. Poruszono również
kwestie bezprawnego wypalania
śmieci i liści, bezpieczeństwa w
Sobieszowie, doposażenie placu za-

Zarośnięte ścieżki
i wandale

Nie pominięto też kwestii
niezagospodarowania ścieżek
spacerowych pomiędzy stawami
podgórzyńskimi. Zdaniem prezydenta Łużniaka te tereny są jednak
prywatne i miasto nie można nimi
dysponować. Mieszkańcy upomnieli się również o oznakowanie
i oświetlenie ulic: Świerkowej, Kamiennogórskiej czy Dembowskiego oraz zapewnienie partoli policji
w Sobieszowie między godzinami
22.00 i 6.00 rano.
Marek Obrębalski podsumował
spotkanie słowami: – Z uwagą
wysłuchałem wszystkich pytań
oraz sugestii, teraz postaramy się
w miarę możliwości te wszystkie
problemy sukcesywnie rozwiązywać – mówił Marek Obrębalski. – Musicie sobie jednak zdać
państwo sprawę z tego, że wiele
problemów nie da się załatwić od
razu, jak za dotknięciem magicznej
różdżki.

Angelika Grzywacz

Organizatorami debaty byli: Zespół Aktywności Społecznej Sobieszów wraz z
Towarzystwem Sympatyków Sobieszowa. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych, oraz sygnatariusze
akcji Masz Głos Masz Wybór ze Stanisławem Schubertem na czele.

Nikt nie widział go zdenerwowanego, na nikogo nic nigdy
nie powiedział złego. Jeśli coś go
gryzło to przeżywał to wewnętrznie i dusił w sobie – opowiadają
panowie.

często podróżował ze Staszkiem.
– Kiedy do autobusu chciała się
dostać dziewczyna na wózku
inwalidzkim. To sam ją wniósł do
autokaru, bez niczyjej pomocy.
Pan Stanisław większość czasu
spędzał w pracy, w trasie, za
kierownicą. Ale poza tym grał
też w piłkę nożną z kolegami.
Na boisku nigdy nie stał z boku
i „wszystkich kosił”. Był zagorzałym kibicem.

Pan „Cukiereczek”

Tu zaczynał i skończył

Pasażerów nie traktował jak
piątek koło u wozu. Wręcz przeciwnie: dla każdego był nad
wyraz uprzejmy. Nazywali go „
pan cukiereczek”, bo rozdawał w
autobusie cukiereczki i uśmiech.
– Zawsze rozmawiał z osobami
na pierwszych siedzeniach, rozbawiał ich. Miał serdeczne słowo
dla każdego. Ludziom starszym
pomagał wejść do autobusu,
włożyć do bagażnika ciężkie torby – mówi pan Krzysztof, który

baw przy ogródku jordanowskim,
usunięcia tzw. szopek, które zdaniem mówcy stanowią zagrożenie
dla bezpieczeństwa mieszkańców
i są nieestetyczne.
– Kwestii szopek nie rozwiąże
się administracyjnie – mówił Jerzy
Łużniak. – Te szopki są własnością
poszczególnych osób. Potrzebny
jest czas na to, by ci ludzie sami
dojrzeli do decyzji zlikwidowania
tych poddaszy.

Mówiono o panu Staszku, że
jest dzieckiem PKS-u. Tu stawiał
swoje pierwsze zawodowe kroki.
I niemal na stanowisku pracy
skończył swoje życie. – Zaczynał
od szkoły przyzakładowej PKS
-u, a w tym roku mijało mu 41
lat pracy – wspomina Zdzisław
Zajączkowski, kolega pana Stanisława. – Kierownicę kochał
do tego stopnia, że emerytury
nie odbierał jak nagrody, ale
jak karę. Zapowiadał zresztą,

że wróci i będzie dalej pracował
na pół etatu. Ten szum silników,
kierownicę i pracę z ludźmi. Bez
tego nie mógł żyć…
Dariusz Kozłowski przeżył
pierwsze wyjazdy zagraniczne
z panem Stanisławem. Z wspólnych wypraw zapamiętał to, co
inni, serdeczność, uczynność i
wielkość tego człowieka. – Był
moim cudownym nauczycielem,
wprowadził mnie w te wszystkie
trasy – mówi. Zostało mi po
nim kilka zdjęć i ciepłe wspomnienia.– Był przyjacielem dla
wszystkich – dodaje Radosław
Rzeszowski.\
Stanisław Stefaniszyn spoczął
na cmentarzu w Jeżowie Sudeckim. W minioną sobotę żegnali
go rodzina, przyjaciele, koledzy
i pasażerowie. Pojechał w swoją
najdłuższą trasę. Niestety, nie
ma już z niej powrotu. Pozostaje
nadzieja, że gdzieś na tym szlaku
się z nim spotkają.

Fot. Archiwum

Fot. rylit



Pan Stanisław znany był jako kierowca w całej Polsce.
Chętnie robił sobie pamiątkowe zdjęcia z pasażerami.

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
Morderstwo
w dobrej wierze
Aby nie utknąć w ciemnej i
lepiącej tematyce maturalnej,
pochłaniającej słowo za słowem,
przyda się chyba nadstawić ciałka (wraz z uszkiem) na lekko
szczypiący powiew krytyki, a
idąc jeszcze dalej – ekshibicjonizmu poglądowego, ociekającego
wręcz nietolerancją i niedzisiejszością (fuj!).
W dzisiejszej „epoce postępu”
pachnącej nieco krwistą czerwienią, mamy do czynienia z
wszelakiego rodzaju (uwaga, wykażę się arcysubiektywną, iście
nienowoczesną i nieeuropejską
– fuj po raz drugi – nietolerancją)
skrzywieniami poglądowymi
takimi jak niezwykle popularna,
szczególnie wśród młodzieży,
akceptacja wobec aborcji.
Jakiż to światłych argumentów
używają zwolennicy tego rodzaju
morderstwa? Otóż pośród wiernych wyznawców lewych (skrót
od lewicowych) poglądów, dominuje przekonanie (zasłyszane
na własne, osobiste, niżej podpisane uszy), że zarodek, tudzież
dziecko nienarodzone, posiada
jedynie potencjał do stania się
człowiekiem.
Witki (a i może niektórzy Witkowie) opadają. Idąc tym tropem
każdy z nas ma jedynie potencjał
do przeżycia kolejnego dnia,
dziecko ma potencjał do stania się
dorosłym, a dorosły do stania się
staruszkiem i tak dalej. A może w
ogóle nie jesteśmy ludźmi?
Kolejny argument brzmi:
każdy ma własne sumienie i
powinien bez regulacji prawnych
uporać się z tym problemem. Tak
jest! Może w ogóle znieśmy prawo? Kuba Rozpruwacz też miał
własne sumienie i osobiście pojmowaną moralność, czyż nie?
Niektórzy lewopoglądowcy
twierdzą, że tak właściwie aborcja jest rozwojem doboru naturalnego i ewolucjonizmu. W
takim razie zapraszam do Sparty
– niech każdy, kto cierpi na jakiekolwiek schorzenie, skoczy sobie
ze skały. Na główkę!
Brnąc dalej w absurd, można
natrafić na argument obniżenia
jakości życia. No pewnie! Dlatego należy zamordować własne
dziecko, żeby kupić sobie parę
nowych buciczków. Panie i pa-

nowie, setki rodzin czekają aby
zaadoptować małego bobasa,
którego chcecie zamordować!
W lewych postulatach czytamy, że pozbawia się kobiet prawa
wyboru! Kobieta, która nie może
przerwać rozpoczynającego się w
jej ciele procesu rozrodczego, jest
ubezwłasnowolniona! Zgadza
się. Nie może też przerwać bicia
własnego serca, oddychania,
trawienia... Dlaczego więc nie
pozbawi się wszystkiego, co ją
ogranicza?
Zastanawiające jest, jak zwolennicy aborcji dziwnie oceniają
wartość życia.
Morderstwo dziecka jest dla
nich największą w świecie zbrodnią, natomiast zabicie płodu
przypomina już porządkowanie
ogródka. Co więcej, twierdzą,
że nie ma nic złego, w przepołowieniu główki, oderwaniu
rączek i nóżek i wyssaniu małego
człowieczka (o przepraszam
– zlepku komórek!) wraz z jego
bijącym sercem.
Tymczasem przy dziesiątym
tygodniu życia płodowego, kiedy dopuszczalna jest jeszcze
aborcja, kształci się już mimika,
dziecko ziewa, porusza ustami,
robi miny, ma już wykształcone
palce z opuszkami... i to nie jest
człowiek? Czym się różni oprócz
rozmiarów i niektórych proporcji? No cóż, dla zwolenników
tego rodzaju morderstwa różnica
polega na tym, że płód można bez
wyrzutów sumienia wyrzucić na
śmietnik, bo pomimo mimiki,
twarzy, uszu, rączek i nóżek – jak
głoszą prominentni orędownicy
aborcyjni – nie jest to człowiek.
Dlatego też polecam wszystkim zatwardziałym, zagorzałym
i płonącym w swym przekonaniu
o jedynie słusznej idei przerywania ciąży, podpisanie deklaracji,
w której uznają, że jeżeli są tylko
zlepkiem komórek, to jeśli w
jakikolwiek sposób utrudniają sytuację materialną czy też komfort
psychiczny nie-zlepków, mogą
zostać usunięci z tego świata
bez jakichkolwiek konsekwencji
i wyrzutów sumienia.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Trudna rola spikera

Aktor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida Jacek
Paruszyński wyraźnie źle czuł
się w roli konferansjera gali
z okazji piątkowego (27 marca) Międzynarodowego Dnia
Teatru. Najpierw zapomniał
o przywitaniu pań parlamentarzystek: Marzeny Machałek
i Elżbiety Witek. Faux pas naprawił, ale… o Alinie Obidniak,
otoczonej szacunkiem długoletniej dyrektor placówki, nie
wspomniał. Kiedy wymieniał
nazw y teatrów, z któr ych
pochodzą nagrodzeni przez
marszałka aktorzy (z Jeleniej
Góry nie było żadnego), uporczy wie powtarzał szkolny
błąd: „teatr imieniem”. Panie
Jacku! Imieniem to jest człowiek, na przykład mężczyzna
imieniem Wojtek. Tak trudno
zapamiętać?

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Wybory coraz bliżej,
notowania coraz gorsze…
Co tu robić?

Szef się gubił

Średnio przygotowany do
udziału w debacie z mieszkańcami Sobieszowa prezydent
Marek Obrębalski wzbudził
troskę wyborców. Samorządowiec nie miał na wszystkie
wątpliwości „gotowych” odpowiedzi w postaci tradycyjnych
okrągłych, wyważonych zdań,
które – co prawda – niczego do
sprawy nie wnosiły, ale też
i za wiele nie wynosiły. Tym
razem szef miasta wyglądał
na zbitego z pantałyku: radził
się swoich urzędników, szukał
czegoś w dokumentach i sprawiał wrażenie zagubionego.
– Za często bywa za granicą
– mówili złośliwi. – Teraz
przynajmniej wygląda naturalnie, bo kto normalny jest w
stanie pojąć taki rozgardiasz!
– słychać było też i takie głosy
zatroskane o los szefa miasta.

– Panie prezydencie,
zamiast do swojego gabinetu…

(anzol)
– … powinien Pan zapraszać
ludzi do „Naszej-klasy”!

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

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry i działacz PO, Roman Kuty, zastępca
anzol
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, działacz PSL

OKIEM NACZELNEGO 

Mózg staje i
czacha dymi
– Patrz pan, co oni z tym teatrem zrobili – pokazał mi jeden
z pracowników podniszczone fotele, podarte kotary i inne skutki
działania nie sił nadprzyrodzonych, ale niedbalstwa i traktowania dobra wspólnego jak prywaty.
Co jeszcze usłyszałem? – Mózg staje, czacha dymi. Co tu się, panie,
w tym teatrze wyrabia…
Teatru im. Norwida sam się
kiedyś prowokacyjnie i publicznie
wyrzekłem. Dostały mi się niezłe
cięgi. Słusznie: zbyt pochopnie to
uczyniłem. Postanowiłem zatem
grzech odpokutować i teatr polubić. Nie traktuję jednak teatru
jako sacrum, obiektu westchnień,
czynnika, od którego zależy

rozkwitanie życia duchowego.
Bo na świecie jest znacznie więcej
inspiracji niż to, co dzieje się na
scenach. One są tylko cząstką
całości, a nie bytem samym w
sobie.
Nie każdy tak uważa. Na przykład zupełnie odmienne zdanie
mają młodzi ludzie, zapaleni
chorym entuzjazmem szczerym!,
a nie tym udawanym – aktorskim. Cieszy mnie pluralizm
poglądów, martwi nienawiść w
ich głoszeniu. Werbalna agresja
łatwo wszak może zamienić się w
napaść fizyczną i zmuszenie przeciwnika do przyjęcia swoich racji.
To już grano w teatrze i – niestety
– w rzeczywistości.

Kilku młodych jeleniogórzan w
miniony piątek otoczyło – niczym
murem obronnym – Sami Wiecie
Kogo i jego pułk słowami kipiącymi zajadliwością do tych, co
myślą inaczej. Ci ludzie nie dostali
jeszcze od życia solidnego kopa w
dupę (za przeproszeniem oczywiście). Wychowani bezstresowo w
dobrobycie III RP uważają dziś, że
świat zaczyna się i kończy tam,
gdzie widnieje ślad ich guru. Poza
tym jest chaos, pustka i nic.
Ich byt określa jedno tylko
nazwisko. – On, towarzysz, wódz,
komunista, Stalin: słowo jak
dzwon – jak pisał Broniewski o
kim innym, ale nazwiska można
sobie zamienić. Też się będzie
rymowało. Niepokojące jest, że do
umysłów tych młodych jeleniogórzan włamano się z jeszcze większą łatwością niż w czasach kultu
jednostki. A wtedy możliwości
poznania całej głębi świata były

znacznie bardziej ograniczone
niż dziś.
Sami Wiecie Kto chodzi z podniesioną głową, choć – gdyby
miał choćby odrobinę pokory
– spuściłby czoło i wzrok. Jego wizja teatru walczącego okazała się
obosieczna. „Wystrzelała” widzów
z secesyjnego gmachu, ale też
„odstrzeli” – miejmy taką nadzieję
– jego samego od jeleniogórskiego
korytka, z którego lekką ręką
można dostać, na przykład 30
tysięcy złotych. Wystarczyło tylko
o to poprosić tego, kogo trzeba.
I to z czystym sumieniem.
Bo skoro uważa się, że mecenat
państwowy powinien promować każdą, nawet obrazoburczą,
sztukę, wyraża się tym samym
zgodność z poglądem, że państwo
może łożyć na ludzi łamiących
zasady współżycia społecznego
i normy etyczne. Sztuka jest w
tym przypadku niechlujnie uszytą

woalką do zasłonienia ciemnych
interesów i zaspokojenia żądzy
pieniądza.
Nie chcę tu powtarzać frazesów
o repertuarze niestrawnym dla
człowieka normalnego. Za to
uwielbianym przez garstkę tych,
którzy cokolwiek z tego rozumieją. I nieco więcej snobów, którzy
nie pojmują nic, ale wstydzą się
do tego przyznać. Wywyższanym
też do rangi boskości w świecie
Melpomeny kształtowanym przez
kręgi młodych i – excusez le mot
– szajbniętych twórców w całej
Polsce, którzy – dzięki różnym
krewnym i znajomym królika w
mediach opiniotwórczych – utworzyli kastę zwaną spółdzielnią.
Jak pasożyt żerującą na kulturze
i publicznych pieniądzach. Jeśli
Sami Wiecie Kto z Jeleniej Góry
odejdzie, oznaczać to będzie
zwycięstwo normalności nad
chucpą, szmirą, lewactwem i

politykierstwem.
Miałem już nie pisać o Wiadomo Kim i całym zamieszaniu
wokół jego osoby. Być może
cisza wokół kierownika artystycznego byłaby wymowniejsza od choćby setek artykułów
na ten temat. Ale nie mogę nie
postawić kropki nad „i”. Bo
obok tego sporu żaden lokalny
patriota nie mógł i nie powinien
stać obojętnie. W tym przypadku byłoby to ciężkim grzechem
zaniedbania. Batalia o Teatr im.
Norwida jeszcze się nie zakończyła. Wszystko zależy teraz od
pociągnięcia pióra prezydenta
naszego miasta. Reszta będzie
milczeniem.

Konrad Przezdzięk
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Smętnym tangiem „To ostatnia niedziela” wykonanym na
wiolonczeli, trumną z tytułami spektakli z czasów Wojtka
Klemma oraz wampirycznym orszakiem żałobnym witała
w miniony piątek część aktorów Teatru imienia Norwida
samorządowców i publiczność wchodzących na podwójne
obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Grobowa atmosfera święta udzieliła się w trakcie gali, podczas
której wręczano lokalne wyróżnienia.
W miniony piątek wylano
wiadro aktorskich łez grzebiąc
teatr Wojtka Klemma. Nad
trupem jego sztuki rozdzierała
szaty zaangażowana młodzież,
która – niczym socjalizujące
bojówki jedynie słusznej opcji
– urządziła wraz z aktorami
dramatyczny seans nienawiści
przed gmachem Teatru Norwida. Władca trupa, którego
symbolizowała pusta trumna,
Wojtek Klemm, nienaturalnym
wzrokiem przyglądał się temu
przedstawieniu. Miejmy nadzieję, że już naprawdę ostatniemu
w jeleniogórskim epizodzie
kariery mistrza z Berlina.
Tors aktorski
Była to zapowiedziana manifestacja w obronie Klemmowego dzieła przed drapieżnymi
pazurami radnych miejskich
oraz ludzi niechętnych poglądom kontrowersyjnego szefa
artystycznego teatru w Jeleniej
Górze. Aktorzy stali jak na
pogrzebie. Jedna z artystek
zaczęła nawet artystycznie i
histerycznie szlochać. Wśród
manifestujących zauważyliśmy, między innymi, Rozalię
Mierzicką, Annę Ludwicką,
Lidię Schneider, Iwonę Lach,
Bogusława Siwka, Jarosława
Dziedzica oraz Marcina Pempusia, który obnażył klatkę
piersiową. Pozostali aktorzy
przywdzieli kostiumy z różnych
przedstawień.
Manifestujący prosili przechodniów o zapalenie znicza
w Międzynarodow ym Dniu
Teatru. W sumie przed trumną
zapłonęło kilkanaście zniczy. W
pewnym momencie kilka osób
zaczęło czytać artykuły prasowe broniące Wojtka Klemma i
jego dokonań.
Sam bohater wydarzenia,
wyraźnie dumny, obserwował
całą akcję w otoczeniu kierowniczki literackiej Joanny
Wichowskiej oraz reżyserki
Natalii Korczakowskiej i innych
popleczników. Większość z
nich z lubością kopciła papierochy. Natalia Korczakowska
robiła zdjęcia zupełnie jak na
wycieczce.
Demonstracja nie wzbudzała
jednak większego zainteresowania wśród przechodniów.
Także samorządowcy, którzy
wchodzili do gmachu teatru
na uroczystości dolnośląskie,
mijali demonstrację obojętnie.
Przyszło jedynie kilkunastu
młodych ludzi, którzy oglądali
całe zdarzenie. Byli też dziennikarze i fotoreporterzy.
Kompromitacja
W hollu teatru aktorzy urządzili happening witając wchodzących strzępami plakatów,
które na ich oczach darli i rzucali, gdzie popadnie. Pracownicy techniczni szybko bałagan

Telewizyjne faux pas
Prezydent Marek Obrębalski chyba
nie przewidział treści orędzia Flaszena
na Międzynarodowy Dzień Teatru i
zespołowi występującemu w „Trzech
siostrach” wręczył potężny kolorowy…

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Czarna komedia

usuwali. Doszło też do niezbyt
przyjemnego incydentu, lub
prowokacyjnego epizodu, kiedy
jeden z pracowników rzucił się
na fotografującego wydarzenie
krzycząc, że nie życzy sobie
zdjęć.
Tymczasem w dużej sali rozpoczynała się właśnie smutnawa uroczysta gala związana z
Międzynarodowym Dniem Teatru, którego dolnośląskie obchody miały miejsce w Jeleniej
Górze. Samorządowców, w tym
wicemarszałka Piotra Borysa i
prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego z zastępcami,
przywitał Jacek Paruszyński,
aktor Teatru Jeleniogórskiego,
który nie dołączył do protestujących kolegów. Konferansjer
popełnił faux pas i dopiero w
połowie uroczystości przywitał
posłanki Marzenę Machałek i
Elżbietę Witek.
Laurka beztroski
Zabrzmiał tekst orędzia z
okazji święta teatru: przesłanie
Ludwika Flaszena „Laurka z
troską” powstało w 1963 roku,
a w ybrano je orędziem na
tegoroczny MDT z okazji roku
Grotowskiego. Flaszen rozważa
w swoim eseju niebezpieczeństwo, jakie grozi teatrowi ze
strony mediów obrazowych:
kina i telewizji. – Historia uczy
optymizmu, miejmy więc nadzieję, że teatr przetrwa – brzmi
konkluzja orędzia.
Piotr Borys – niemal do pustej
sali – mówił o bardzo udanym
roku dla teatru dolnośląskiego i planowanych zmianach,
między innymi, zamiarowi
współprowadzenia Teatru
im. Norwida w Jeleniej Górze
oraz Teatru Szaniawskiego w
Wałbrzychu. Wręczono także
statuetki i czeki dla najlepszych
aktorów oraz wyróżnienia dla
wydarzeń uznanych za godne
tego przez kapitułę przyznającą
nagrody. W jej imieniu przemawiał Krzysztof Kucharski,
dziennikarz i krytyk teatralny
Polski Gazety Wrocławskiej
(ten sam, który napisał o jeleniogórskich „Trzech siostrach”,
że sztuka sięgnęła dna). Jak
się dowiedzieliśmy, wielu z
zaproszonych gości określiło
sposób organizacji imprezy
jako kompromitujący.
Klęska Jeleniej Góry
Przykra niespodzianka spotkała też gospodarzy: żaden
aktor z Jeleniej Góry nie był
nawet nominowany do marszałkowskich nagród. W teatrze
nie czuć było atmosfery świętowania. Zabrakło dekoracji,
napisu, fanfar. Zabrakło też
wielu nagrodzonych aktorów
spoza miasta. Ich nieobecność
tłumaczono obowiązkami. Wiadomo jednak, że przynajmniej

telewizor. – Mam nadzieję, że posłuży on w doskonaleniu waszej sztuki
– powiedział szef miasta z ogromnym
pudłem w tle.

Protestujący aktorzy założyli stroje z przedstawień
zrealizowanych za czasów dyrektorowania Wojtka Klemma.
część z nich do Jeleniej Góry
nie przyjechała protestując w
ten sposób przeciwko sytuacji
w Teatrze Norwida.
Nie obyło się bez zaakcentowania tego konfliktu. W trakcie
wręczania nagród Krzysztof
Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu,
wyraźnie zdenerwowany, dał

Edwin Petrykat, aktor TP i
jednocześnie doradca marszałka w sprawach kultury. – W
tym roku obchodzę jubileusz
40-lecia pracy artystycznej. Rozumiem obie strony konfliktu i
jestem pewien, że żadną z nich
nie rządzi nienawiść – mówił
aktor podkreślając, że każdy
chce dla teatru jak najlepiej, ale

Fot. Konrad Przezdzięk
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Natalia Korczakowska robiła zdjęcia
jak na wycieczce.

W trakcie uroczystości reżyserka Natalia
Korczakowska z towarzystwem ćmiła papieroski
mimo wyraźnego zakazu palenia w całym
budynku. W końcu teatr to wolność
dla wybranych….
wyraz solidarności z protestującymi aktorami z Jeleniej
Góry. – W takim dniu wasze
miejsce powinno być na scenie,
a nie przed teatrem – mówił.
– Teatr jest dla artystów – dodał
uzupełniając po chwili, że dla
publiczności – także.
Sam Mieszkowski był także
w sporych tarapatach. Został
odwołany przez marszałka
województwa, bo przekroczył
dyscyplinę finansową placówki. W jego obronie wystąpili
aktorzy. Ujął się za nim sam
minister kultury i reżyser dalej
dyrektoruje Polskim. K. Mieszkowski powiedział też, że teatr
w Jeleniej Górze, jako jedyny w
państwach demokratycznych,
ma w swoim statucie zapis
o wyznaczaniu radnych do
rady programowej. Uznał to
za gwałt na wolności. Dostał
brawa od klakierów Wojtka
Klemma, którzy rozsiedli się
na balkonie.
W nieco mniej dramatycznym tonie w ypowiadał się

wizji rządzenia sceną są setki.
Gala prawie jak wiec
Rewolucyjnej atmosfery quasipolitycznego wiecu poparcia
dla kierownika Klemma nie
udało się także uniknąć podczas wieczornej gali „Srebrnych
Kluczyków”, rozdania nagród
przyznanych przez kapitułę i
publiczność.
Krzysztof Minkowski, reżyser
„Trzech sióstr” Czechowa, którego na scenę poprosiła członkini
plebiscytowej kapituły Sylwia
Motyl-Cinkowska, podziękował
za uznanie przedstawienia za
najlepsze. Ranking tradycyjnie
już po raz 17. zorganizowały
Nowiny Jeleniogórskie.
– Niestety, ostatnio w tym
teatrze sztuka została zarżnięta – rzekł twórca dziękując
Wojtkowi Klemmowi za zaproszenie do pracy w Jeleniej
Górze. Wtedy o głos poprosiła
dziewczyna z sali, która – głosem działaczki Związku Socja-

listycznej Młodzieży Polskiej
– z emfazą i zadęciem niemal
w pięciominutowym przemówieniu zachwalała kierownika
artystycznego i spektakle, które
tu powstały.
– Czy moi koledzy mogą
też coś powiedzieć? – spytała.
I zaczęło się misiowe „łubudubu, niech nam żyje…”. – Mam
nadzieję, że będzie mnie stać,
aby was oglądać w innych
miejscach – mówiła kolejna
osoba. – Politycy, tracicie w ten
sposób wyborców – stwierdził
kolejny. W końcu prowadzący
galę Tadeusz Rybicki z Teatru
Cinema z Michałowic grzecznie
dał do zrozumienia, że to nie
młodzi ludzie są bohaterami
uroczystości… W tym czasie
na scenie z nogi na nogę przystępował Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry, który
gratulował sukcesów i życzył
aktorom wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.
„Coś” zaatakuje
Anna Ludwicka, aktorka
uznana za najlepszą kreację
aktorską, wzbudziła entuzjazm
wśród publiczności. Owacjom
nie było końca. – To niewinna
dziewczynka, w której tkwi
demon. Niczym Marlena Dietrich porywa publiczność, kiedy
nalewa kawę – komplementował członek kapituły Henryk
Dumin. Aktorka dziękowała za
wybór. Większość swojego wystąpienia poświęciła laudacji
Wojtka Klemma i kolegów. – Nie
będziemy zniżać się do poziomu
tego, co nas chciało zniszczyć.
To się jeszcze tu na pewno obudzi – rzekła proroczo. Wcześniej
Dumin zaproponował, aby nie

życzliwa ludziom jeleniogórska aktorka. To już jej siódma
taka nagroda! – Siódemka jest
szczęśliwa! – dodała pani Honorata odbierając wyróżnienie
oraz nagrodę: czek i kwiaty od
prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego.
Zjawiskiem teatralnym został
jednomyślnie wybrany Łukasz
Duda, opiekun uzdolnionej aktorsko młodzieży. – Publiczność
was znalazła, a wy znaleźliście
publiczność – powiedziała Urszula Liksztet wręczając Łukaszowi wyróżnienie. – Bardzo
dziękuję Teatrowi Odnalezionemu. To dzięki wam jest ta
nagroda – mówił laureat.
Tradycyjną nagrodę w postaci dyplomu Aliny Obidniak
dostał Dariusz Miliński. – Za to,
że w Pławnej jest Zamek Legend
Śląskich, magiczne miejsce naszego regionu – rzekła patronka
dyplomu osobiście wręczając go
Darkowi. – Może to zewnątrz
taki Disneyland, trochę kiczu,
ale to tylko opakowanie dla
wielkiego teatru lalek – mówił
Miliński.
Po gali jej goście obejrzeli nagrodzone w plebiscycie
przedstawienie „Trzy siostry”.
Potem symboliczna kurtyna
zapadła. Pozostaje mieć nadzieję, że jej kolejne, symboliczne
podniesienie, pokaże widzom
teatr bez nienawiści, kultury,
chamstwa i narcystycznego
egocentryzmu. Słowem: tych
negatywnych emocji, których
nie tylko w miniony piątek było
w Teatrze Norwida zdecydowanie za dużo.
Konrad Przezdzięk

Odrzucił prawicę
Radnego
W trakcie dolnośląskich obchodów bie. Miejmy nadzieję, że już niedługo
MDT w kuluarach
doszłoi nie
do przykrego
ulegać
emocjom
tracić – dodał.
incydentu.naRadny
Jerzyprzyszłość
Lenard wynadziei
dobrą
ciągnął dłoń do Wojtka Klemma. Ten
teatru.
zlekceważył samorządowca mówiąc,
że nie musi munormalności
podawać ręki. – Druga
Odrobina
osoba,
z którą schodził
wydaławidzosię być
Od czarnej
komedii
mocno
zażenowana jedynie
tym faktemwtedy,
(z tym,
wie
odetchnęli
kiedy
że ona nagradzano
rękę wyciągniętąartystów
uścisnęła)
niezwiązanych
– mówi radny Lenard. uczuciowo
– Trumna, znicze,z
Klemmem.
Mam nadzieję,
że
lamenty, darcie–plakatów
i pochlebstwa
jest
to już
ostatni
mój kluczyk
na cześć
dyrektora
odczytywane
przez
i protestujących.
bardzo proszę,
na tymi
Było toaby
niesmaczne
się skończyło – zażartowała
uwłaczająceMagdeczko-Capote,
miejscu. Teatr powinien
Honorata
mieć coś z sacrum.
Jednakpubliczostatnie
nagrodzona
przez
Jerzy Lenard
podrygi
profanum
dały
znać
o soność bez wątpienia najbardziej
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WYDARZENIA/ ZBLI¯ENIA
Piękno jest wszędzie i we wszystkim, tylko trzeba potrafić
je dostrzec. Kiedy oglądam piękno, nie potrzebuję lustra
Alicji w Krainie Czarów, różdżki Harryego Pottera ani
zaklęcia Kajtusia Czarodzieja.
Bo piękno samo w sobie jest
magiczne, ale kod dostępu, dzięki
któremu jego głębia objawia się naszym oczom, zawarty jest w historii
i ludziach, którzy nas otaczają.
I zaklęty w naszych osobistych
wspomnieniach. Ale: czy piękno
musi być piękne?

Miasto jak kobieta

… piękne mimo wieku, mimo
postępu lat komplementowane i
zawsze obchodzi naste urodziny,
choćby – jak Jelenia Góra – miało
na karku, czy to legendarną, czy to
prawdziwą – dziewięćsetkę.
Czy choćby jak Warszawa – choć
rozprute wojną i poranione chaosem, brudem i nieładem – ale
noszące w sobie piękno widziane dzięki magicznym mocom
drzemiących w tych, którzy dane
miasto czują.
Czy Paryż, stolica świata, z
czającą się za każdym rogiem
opowieścią Victora Hugo, widziany
obiektywem Henri Cartier Bressona, czarodzieja fotografii ulicznej,
czy też zaklęty w kartach powieści
Roberta Sabatiera.
Tak można by powiedzieć o
każdym mieście, z którym wiążemy się myślą, mową, uczynkiem i
zaniedbaniem. A takich miast właśnie – w życiu nas, ludzi obywateli
świata – przy dzisiejszym otwarciu
granic – może być nieskończenie
dużo.

Majestat oblicza

W Jeleniej Górze nie przeszkadzają mi pomarszczone elewacje,
osiwiałe i wyłysiałe dachy, bezzębne otwory niektórych okien,
niemyte podmurówki oraz odpychający fetor zaniedbań.

Oblicze pięknej damy zaklęte
w płaskorzeźbie ukrytej przed natarczywymi spojrzeniami trwa w
swoim majestacie gdzieś w zaułku
jednej z ulic kpiąc sobie z przemijania i kresu – które – mimo upływu
lat – wciąż go nie dotyczą.
Byt piękna w mieście określa
świadomość jego dziejów. Kawałek
muru może być tylko zwykłym
stosem cegieł lub kamieni połączonych zaprawą murarską. Ale
ten uporządkowany stos, ubrany w
okoliczności dziejowe, z anonimowej masy „gruzu” staje się cennym
zabytkiem, świadkiem przeszłości,
nośnikiem wiedzy, inspiracją do
jej zgłębiania, pamiątką godną
wywyższenia i upamiętnienia.
Staje się elementem miejsca magicznego lub – sam w sobie – takim
właśnie magicznym miejscem.

Magia zaraźliwa
i banalna

Taki symboliczny mur jest też
łącznikiem tradycji przeszłości
ze współczesnością i prowokuje
oglądaczy do utrwalenia jego obrazu. Bo magia chce być zaraźliwa i
poprzez jej powielenie za pomocą
środków wyrazu właściwych sztuce – czy to malarstwu, fotografii,
rzeźbie, czy też – słowu – opisowi
literackiemu – emanuje swoim
czarem nie tylko tego, który osobistego kontaktu z takim miejscem
doświadczył, lecz także tysiące
odbiorców, którzy od wieku XIX,
wraz z wynalezieniem fotografii,
a w konsekwencji kartki pocztowej
– dociera do coraz większej rzeszy
mniej lub bardziej czułych na
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Kod dostępu do magii miejsca
piękno ludzi.
A przecież takie magiczne miejsca istniały od zarania ludzkości – a
popularyzowano je dzięki innym
środkom i o dużo mniejszym zasięgu – bo i świat, choć taki sam – był
nieporównywalnie mniejszy.
– Magia miejsca – paradoksalnie – sprowadza się tym samym
do banału, a samo miejsce zbliża
się ku granicy ryzyka stania się
oklepanym landszaftem lub staje
się nim: jeszcze jednym obrazkiem, tłem, miernym statystą
rzeczywistości, która – poprzez
rozpowszechnienie i zadeptanie
– może zabrać to, co dla magii jest
szczególnie charakterystyczne:
wtajemniczenie.
Ograniczone wtajemniczenie
Czy do końca? Wtajemniczeni
nigdy nie są wszyscy. Także i nie
wszystkie
magiczne miejsca zostały ze
swojej aury obdarte. O zakątku, w
którym spotkałem się na pierwszej
randce, nie wie bowiem odbiorca
powszechny, a miejsce to – na
szczęście – jest znane w tym kontekście tylko mnie i JEJ.
Nawet jeśli zostało powielone
obrazowo, jego excusez le mot
„reproduktor” – czy to artysta,
czy rzemieślnik – nigdy nie osiągnie doskonałości Stwórcy, który
– jako Pan tego świata (i tamtego
także) wie zawsze wszystko o
wszystkich.
Prawdziwa i bezcenna magia
miejsca odczuwalna jest zatem tylko indywidualnie, choć nie jest wykluczone, że czar danego zakątka

Stanisław Nagajek „zaczarował” Jelenią Górę w swoich piosenkach
udziela się całej społeczności, która
– niejako w wspólnym wyrazie
– uważa go za magiczny.

Magia i ideologia

Bywa to wyrazem ideologii, tak
– jak magiczny w dobie realnego
socjalizmu był pałac kultury w
Warszawie, który – poprzez tę magię wymuszoną – stał się miejscem
na tyle magicznym prawdziwie, że
kiedy rozpętała się debata o możliwości jego wyburzenia, bronili go
przeciwnicy socjalistycznej idei.
Z tego indywidualizmu płynie
subiektywizm magii miejsca, której obiektywnie nie można pojąć.
W zależności od gatunku przeżyć
i poziomu pojmowania jednostki
świata, magicznym miejscem

może być zarówno piękny – w
pojęciu kanonów ogólnych – park z
pachnącymi majem kasztanowcami, idyllicznym źródełkiem szemrzącym baśnie z tysiąca i jednej
nocy – jak i zupełnie pozbawione
walorów estetycznych blokowisko
z wielkiej płyty.
Z tą różnicą, że to pierwsze
miejsce łatwiej zbanalizować, a
tego drugiego nie sposób, bo samo
w sobie jest tak banalne, że aż odpychające tych, którzy nie wiążą z
nim żadnych wspomnień.

Czwarty wymiar

Piękno jest wszędzie i jego magia
jest wszędzie i we wszystkim. Tylko
każdy ją inaczej postrzega. I w tej
różnorodności jest zwycięstwo
magii miejsca, która nie polega
na jego perfekcji, obejmując te
zakątki, w których znaczenie
przeszłości zatrzymane w zachowanych szczegółach otoczonych
codziennością, wciąż zaprasza
nas do odwiedzenia „czwartego”
wymiaru rzeczywistości.

Konrad Przezdzięk

Słowo do projekcji filmu „Magiczne miejsca” w Książnicy Karkonoskiej, 25 marca
2009 roku

Recykling, czyli sztuka dla sztuki
Spore zainteresowanie wzbudziła nowa propozycja Biura
Wystaw Artystycznych: „Recykling sztuki”. Znane nazwiska i ciekawy temat okazały się chwytliwe. Ale burzliwej
dyskusji nie wzbudziły, a niektórzy goście troszkę…
zawiedli. Mogliby się przynajmniej pospierać.
– To pomysł Pawła Mikołaja
Krzaczkowskiego, polonisty i
filozofa, obecnie doktoranta – mówiła w minioną środę (25 marca)
Janina Hobgarska, dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych. Spotkania
będą odbywały cyklicznie niemal przez rok. Gośćmi każdego

będą znani artyści, a tematyka
oscylować ma wokół sztuki współczesnej.
„Technika i tworzenie” to hasło
środowej debaty. Swoje poglądy
na ten temat przedstawili: kompozytor Sławomir Wojciechowski,
poeta i krytyk literacki Karol
Maliszewski,
artysta plastyk
Mariusz Urban,
oraz reżyserka
teatralna Natalia Korczakowska. W klimat
spotkania
w p r o wa d z i ł
wszystkich
prowadząc y Paweł M.
Krzaczkowski
wstępem, poś w i ę c on y m ,
między innymi, rozdarciu
artysty. Uwięzionego w
epokach dawnych w klatkę
techniki, która
współcześnie
straciła pręty i
wypuściła wieKarol Maliszewski wzbudził
lu twórców na
szacunek publiczności
wolność.

błyskotliwością i erudycją

Dźwięki (nie)przyjemne

Sławomir Wojciechowski zaznaczył, że kompozytorzy muzyki współczesnej (dla widza
zakochanego w klasyce absolutnie
nie do przyjęcia), to wcale nie
przymierający głodem eksperymentatorzy, ale twórcy majętni
i poważani. Muzyk przedstawił
także rys historyczny muzyki
XX wieku przeciwstawiając ją
dziełom klasyków. Bo to właśnie
w lata 20. minionego stulecia
powstała dodekafonia Arnolda
Schoenberga, który zresztą miał
już wielu poprzedników.
Mówca podkreślił także rolę
nowych instrumentów i metod
komponowania oraz coraz silniejszy wpływ komputera. – Jeśli
maszyna wygrywa z człowiekiem
w szachy, to czy nie jest w stanie
„skomponować” lepszej muzyki?
– spytał. – Wielu wielkich kompozytorów było przez swoich
współczesnych pogardzanych, a
doceniono ich dopiero po latach
– mówił. Czy w przyszłości stanie
się tak z twórcami muzyki współczesnej?

komunikatywności. – Następuje
pytanie: czy nos jest dla tabakiery,
czy tabakiera dla nosa – mówił
Karol Maliszewski dodając, że
wielu przecenia rolę tabakiery,
ale i nie brak takich, którzy czynią
odwrotnie.
Mówca zaznaczył, że łatwość
sięgania po materię, jaką jest
język, szczególnie współcześnie
owocuje sporą liczbą pisarzy.
– Nie zrobiłem korekty i wyszło mi
„psiarzy” – zażartował pan Karol
wzbudzając szczery śmiech wśród
publiczności. Zganił też wiele dzieł
współczesnych mówiąc, że mają
smak deski lub… papieru. – Ale
dzięki opanowaniu rzemiosła
nawet beztalencie może wyrosnąć dziś na mistrza – zastrzegł
Maliszewski.
Zacytował też własny wiersz
o psie, który napisał niesiony
impulsem twórczym. – Nie wiem,
po co to napisałem. Nie widziałem
przecież żadnego psa! Żaden pies
nie przebiegł mi drogi – mówił
z aluzją do faktu, że sztuka słowa musi opierać się na techne i
niekoniecznie nawiązywać do
rzeczywistości.

Bez talentu
do mistrzostwa

Obraz jak kleks

Wielką błyskotliwością i erudycją wzbudził szacunek publiczności Karol Maliszewski. W swoim
wystąpieniu, esejowi poświęconemu technice w literaturze,
mówca wykpił tych, którzy usiłują
nieść rozwój przez destrukcję i
unowocześniać formy zapominając o istocie przekazu oraz o

Mariusz Urban, artysta plastyk,
przedstawił akademicki wykład o
technikach w malarstwie. – Eksperymenty, tak właściwe współczesności, były prowadzone także
w odległych epokach – mówił
przypominając dzieła Leonardo
da Vinci. Zebrani dowiedzieli się,
że impresjoniści opuścili studio

dzięki wynalezieniu gotowych
farb w tubach. Urban opowiadał także o wpływie światła na
barwniki i rodzajach tworzywa
używanego do produkcji farb.
Mówiąc o malarstwie współczesnym zaznaczył niemal całkowity – w niektórych środowiskach
– upadek konieczności pozyskania
odpowiedniego warsztatu i techniki. – Najpierw jest inspiracja,
impuls – mówił wymieniając artystów, którzy tworzą rozrzucając
bez ładu plamy atramentu.

między ludźmi – dodała. Podkreśliła, że życie społeczne jest ograniczone normami, ale w teatrze
– jak można było wywieść z jej
refleksji – może nastąpić wolność.
Bo przecież teatr nie jest rzeczywistością, tylko jej udawaniem i
kłamstwem.
Zmęczeni nieco przydługą debatą widzowie nie mieli żadnych
pytań do twórców. Pewnie dlatego
pierwszy recykling sztuki udał się
połowicznie. Może lepiej by było,
gdyby jego uczestnicy „starli się” w
debacie, a nie w prezentacjach.

Trochę nie wyszło

Natalia Korczakowska od razu
zaznaczyła, że nie jest historykiem teatru i nie przygotowała
prezentacji podobnej do tych,
które przedstawili jej poprzednicy. Sama zaś pokusiła się o
rodzaj happeningu werbalnego
teatralizując sytuację, której się
właśnie znalazła, czyli debata
o technikach w sztuce. – Teatr
wynika z potrzeby komunikacji

Konrad Przezdzięk

Sławomir Wojciechowski
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WYDARZENIA
Fot. rylit

Smakowite „Coś” Schaeffera
Tłum miłośników dobrego teatru nie zawiódł się po pierwszym przedstawieniu
„Festiwalu Powrotów”, które w sobotę (28 marca) odegrano na deskach Zdrojowego
Teatru Animacji. Okazało się, że warto sięgać do przeszłości. Sztuka oczarowała
publiczność, której przedstawiciele zostali włączeni w akcję. Jednym z nich był szef…
rady miejskiej. Oczywiście – to czysty przypadek.

Przedstawienie to, choć z kręgów
surrealistycznych, bardzo mocno wpisuje się w rzeczywistość namacalną.
Jego struktura w miarę upływu czasu
staje się coraz bardziej wyraźna. Nie
brakuje głosów, że całość przypomina partyturę utworu muzycznego.
Kabelki do Tunezji?

Pracownicy Draexlmaiera
boją się, że stracą pracę. – Parę
osób przeniesiono do Tunezji,
aby szkoliły miejscowych pracowników. Przez następne dwa
lata nie muszę martwić się o
pracę, bo do 2011 roku mam
podpisaną umowę, a później
zobaczymy co będzie. W zakładzie mówi się, że „kabelki”
mają zlikwidować – mówi jedna z pracownic Draexlmaiera.
Dyrektor ds. handlowo-administracyjnych, Sabina Moryc,
uspokaja mówiąc, że w Jeleniej
Górze zostanie zmieniony
profil produkcji, ale fabryka
pozostanie i będzie cały czas
funkcjonować. Dotychczas
składane w Jeleniej Górze wiązki elektryczne do samochodów
będą wytwarzali Tunezyjczycy.
Natomiast w zakładzie na
Spółdzielczej będą produkowane konsole do samochodów
osobowych, tapicerka i inne
wyposażenie nowoczesnych
samochodów.

Ania
Dziecięce „Forum”
w ODK

W środę (1 kwietnia) startuje
IV Forum Teatrów Dziecięcych. Kilkanaście zespołów
złożonych z młodych i nieco starszych aktorów przez
trzy dni będzie walczyło o
pierwsze miejsce i wyjazd na
ogólnopolski przegląd teatrów
dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi.
Prezentacje odbywają się w
godz. 9 – 14 w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Komedy-Trzcińskiego 12 w Jeleniej
Górze.

Fot. Małgorzata S.

(tejo)

czekały się realizacji dopiero teraz.
Na początek wystawiono sztukę
Bogusława Schaeffera „Multimedialne Coś”
W tej surrealistycznej najnowszej sztuce oprócz autora i byłego
jeleniogórskiego aktora Waldemara
Obłozy wystąpił Marek Frąckowiak,
dla którego sztuka została napisana,
i młoda aktorka Anna Maria Piróg-

Jednocześnie widz nie jest tu tylko
pasywnym odbiorcom. Żywo reaguje
i odczuwa to, co autor chce mu
przekazać. Ten paradoks dosłowności
z pewnym surrealizmem sprawia, że
„Mulmedialne Coś” to rzeczywiście
Coś wielkiego.

Karaszkiewicz.
Publiczność tłumnie zasiadła na
widowni Teatru Zdrojowego. Poniekąd za sprawą występu samego
autora przedstawienia, nietuzinkowej postaci profesora Bogusława
Schaeffera, dramaturga, lecz także
wybitnego twórcę muzyki współczesnej oraz znawcę dziejów muzyki.
Schaeffer wystąpił zresztą w swojej
roli: muzyka obchodzącego benefis.
Dwaj goście zaproszeni na uroczystość okazują się muzycznymi
laikami. Poróżniają ich poglądy na
ten temat. Od szczegółu do ogółu:
dyskusja obejmuje coraz większe
kręgi stając się pretekstem do wygłoszenia opinii na temat rzeczywistości,
która nas otacza. Grzeczna wymiana
zdań przeradza się w kłótnię. Postaci

Przewodniczący rady powiatu Zbigniew Jakiel zamierza zwrócić się do prezesa rady ministrów z prośbą o
rozstrzygnięcie sporu o odmowę zwołania w lutym bieżącego roku sesji nadzwyczajnej na której radni chcieli
dyskutować o prywatyzacji szpitala Bukowiec. Jego oponenci poproszą o pomoc prokuraturę.
J a k
informowaliśmy
t y dzień
temu,
wojewoda

Zbigniew Jakiel

dolnośląski Jerzy Jurkowlaniec
w odpowiedzi na skargę radnych
powiatowych z klubu PiS stwierdził, że przewodniczący złamał
prawo, odmawiając zwołania sesji
nadzwyczajnej.
– Chcieliśmy ustalić, czy sprzedając szpital zarząd powiatu nie
działał na jego szkodę. Mieliśmy
swoje wnioski i chcieliśmy poznać
na ten temat wszystkie posiadane
przez starostę informacje. Wystar-

Aktorzy dziękują publiczności za owację: to udany początek festiwalu
„Powroty”.
próbują wciągać w dysputę widzów.
Tego wszystkiego musi wysłuchiwać
coraz bardziej zniecierpliwiony muzyk. Kiedy panowie są bliscy osiągnięcia porozumienia, z widowni odzywa
się młody kobiecy głos krytykujący
ich poczynania. W ten sposób w akcję
wkracza kolejna bohaterka.
Po kłótni i gonitwie po widowni
czyło nam wytłumaczyć,
czy nasze obawy są zasadne, czy nie – powiedział
radny Eugeniusz Kleśta.
Zbigniew Jakiel uzasadnił odmowę zwołania sesji tym, że pismo
nie zawierało projektów uchwał.
– Nie odmówiłem zwołania sesji,
napisałem jedynie, że nie jest ono
możliwe na postawie tego wniosku. Nie można bowiem zwoływać
sesji nie dołączając projektów
uchwał, o czym mówi art. 15 ust.
7 o samorządzie powiatowym. Nie
mówiąc już o tym, że nie zdarzyło
się nic istotnego, co uzasadniałoby zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia rady. Miałem ponadto
wątpliwości, czy umowę sprzedaży można pokazać wszystkim

Gorąca Toskania
pod… Szrenicą

momentami sprawiającej wrażenie
prawdziwej, a przez co rozbawiającej
widownię do łez, aktorzy zaciągają
oponentkę na scenę, po drodze
zabierając kilku widzów i proponując
im wspólną grę. Jedną z tych osób
okazał się przewodniczący rady
miejskiej Hubert Papaj.
Zwieńczeniem „Multimedialnego

radnym – mówi Zbigniew Jakiel.
Podkreśla, że zamierza zwrócić
się do prezesa rady ministrów z
prośbą o rozstrzygnięcie sporu.
– Mimo rozstrzygnięcia wojewody, który jasno udowodnił, że
przewodniczący nie miał prawa
odmówić zwołania sesji, pan Jakiel twierdzi, że to tylko opinia
wojewody, a on sesji i tak nie
zwoła – czyżby przewodniczący
realizował w taki sposób dawne
zawołanie, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie? Jeśli
przewodniczący będzie się upierał
przy niezwoływaniu sesji – na
której chcemy, miejmy nadzieję,

potraw przygotowanych przez
kucharza z miejscowości Scarlino, Remo Maestriego – sekundowała mu przedstawicielka gminy
Scarlino, Karolina Suchodolska.
Smaki prosto z Włoch, wina
toskańskie i doskonała atmosfera pozwoliły zadumać się nad
coraz bardziej wyrafinowanymi
formami promocji i ściągania turystów do siebie. Włosi wykazali
się prawdziwą fantazją, pewnie
związaną z widmem kryzysu i
pustych plaż.

Wśród śniegu, nadal leżącego w Szklarskiej Porębie, pod
patronatem burmistrza miasta,
Arkadiusza Wichniaka, ściągnęli
do wilii Romantica kilkadziesiąt
osób z biur podróży z Polski i
Niemiec, uzdrowisk i działów
promocji. Pomogła też legenda
doskonałej, włoskiej kuchni.
Oboje urzędników, Włoch i

(rylit)

rozwiać niepokojące nas pytania
– zmuszeni będziemy zwrócić się
do prokuratury. Będziemy chcieli,
żeby rozstrzygnęła, czy przewodniczący nie łamie prawa blokując
opozycji dostęp do
istotnych informacji – ripostuje
Kleśta.

(Ania)

Eugeniusz Kleśta

Przedstawiciele dwóch gmin leżących w Toskanii, krainie
w środkowych Włoszech przyjechali do Szklarskiej Poręby, alby tutaj zachęcać Polaków i Niemców do odwiedzenia
ich regionu, gdzie produkuje się wino i oliwę, a kąpiel w
morzu możliwa jest przez większą część roku.
Przedstawiciele Consorcio Servizi Turistici Maremma Toscana
czyli Stowarzyszenia Usług Turystycznych regionu Maremma
Toscana zgotowali iście goracą,
włoską prezentację.
– Nasz region, leżący nad morzem, pokryty gajami oliwnymi
i winnicami zadowoli każdego,
kto lubi ciepło, piękne widoki i
dobre jedzenie – zachęcał Stefano
Cellini, urzędnik działu promocji
gminy Follonica.
– Zapraszamy do kosztowania

Czegoś” jest monolog wygłoszony
przez aktorkę, która rozważa temat
drogi współczesnego człowieka w
świecie kultury i sztuki. Następuje
wyciszenie i sam Schaeffer kończy
spektakl grając swoją muzykę.

Awantura o nadzwyczajną sesję

Fot. Marek Komorowski

„Festiwal Powrotów” gości na deskach Zdrojowego Teatru Animacji
dzięki pomysłowi radnego Cezarego
Wiklika. Jak powiedział w słowie
wstępnym Bogdan Nauka, dyrektor
ZTA, nie jest to nowa idea. Miała ona
być wdrożona na 100-lecie istnienia
gmachu teatru jeleniogórskiego i
60-lecie działalności teatru w stolicy
Karkonoszy. Niestety plany te do-

Polka mieszkająca we Włoszech
przekonali wielu, że Toskanię
warto odwiedzić. Ciekawe, czy
podobna wyprawa urzędników
z gmin leżących w kotlinie jeleniogórskiej, równie skutecznie
zachęciłaby obcokrajowców do
spędzenia wakacji w Karkonoszach?
Mar

Z paszportem
do Niemiec
Do niedzieli 5 kwietnia,
każdy wybierający się do Niemiec powinien wziąć ze sobą
dowód osobisty lub paszport.
Z powodu szczytu paktu NATO
Niemcy przywrócili kontrolę
graniczną na swoich granicach.
Służby graniczne Republiki
Federalnej Niemiec powróciły
na granice lądowe, powietrzne
i morskie. Szczyt NATO odbywać się będzie w Niemczech i
Francji, w Strasburgu, BadenBaden i Kolonii w dniach 3-4
kwietnia. Granice nadal mogą
być przekraczane w każdym
miejscu, należy jednak liczyć
się, iż osoby wkraczające na
terytorium Niemiec mogą być
poddane kontrolom, które odbywać się będą na granicach.

Pani „na bani” autem do rzeki
Nietrzeźwa kobieta zakończyła nocną jazdę swoim samochodem we
Wrzosówce.
Do zdarzenia doszło w sobotę (28
marca) wieczorem przy ulicy Sądowej w Sobieszowie. Kobieta jechała z
pasażerką. Na wąskiej ulicy Sądowej
prowadząca straciła panowanie nad
swoim autem, uderzyła w barierkę,
a samochód z impetem runął do
rzeki.
O zdarzeniu zawiadomiono straż
pożarną. Na miejsce przyjechało

także pogotowie ratunkowe i policja.
Panie nie odniosły poważniejszych
obrażeń, ale obydwie trafiły do
szpitala. Prowadząca była w stanie
nietrzeźwym. Grozi jej odpowiedzialność karna za spowodowanie kolizji
i zagrożenia w ruchu drogowym oraz
narażenie na szwank osoby trzeciej.
Kobietę czekają także sankcję za
jazdę pod wpływem alkoholu.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia
wyjaśnia policja.
(tejo)

• 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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 marca 2009 r.

Miał być dom kultury, będzie magazyn cegieł i cementu.
Takie przeznaczenie przez najbliższe dwa lata czeka
budynek i część terenu byłej stacji kolejowej w Karpaczu.
To koniec marzeń o powrocie na szyny pociągu z Jeleniej
Góry do Karpacza? To tylko rozwiązanie tymczasowe
– przekonują samorządowcy, którzy docelowo chcą
uczynić z dworca centrum turystyczne.
O bezprzetargowym wydzierżawieniu nieruchomości zdecydował
burmistrz miasta pod Śnieżką
Bogdan Malinowski. Tym samym
określił swoje stanowisko co do
możliwości przywrócenia stacji
i torom pierwotnej funkcji, czyli
powrotu na szyny pociągów, o
co walczy stowarzyszenie Karkonoskie Drezyny Ręczne Rafała
Gerstena.

pociągów na niewykorzystywaną
od 2000 roku linię Jelenia Góra
– Karpacz. I to mimo dobrej woli
pozostałych gmin, przez które
wiedzie torowisko.
– Reaktywacja kolei byłaby
trudna, ale nie niemożliwa. Teraz, przynajmniej przez dwa lata,
będzie nierealna – twierdzi Rafał
Gersten.

Że samorządowcy nie chcieli
drezyn, największej atrakcji turystycznej sprzed trzech lat w
ocenie Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej, wiadomo było w
grudniu ubiegłego roku. Wówczas
pracownicy starostwa jeleniogórskiego wyrwali kłódki z dworca
w Karpaczu i wyrzucili ze środka
eksponaty zbierane przez działaczy KDR. Burmistrz Karpacza
zastrzegł, że dworca nie przejmie,
póki są tam drezyniarze. Wcześniej
o grunty, na których stoi stacja i
sam budynek, odbyła się wielomiesięczna batalia, która skutkowała
odstąpieniem nieruchomości przez
PKP samorządowi.
Przekazanie stacji na skład
budowlany przesądza o niepowodzeniu Karkonoskich Drezyn
Ręcznych, które postulują powrót

Zastępca burmistrza Karpacza
Ryszard Rzepczyński przekonuje,
że czasowe wydzierżawienie
dworca to jedynie rozwiązanie
doraźne, które ma ułatwić pozyskiwanie środków na opracowanie projektu powstania centrum
turystycznego.
– Potrzeba na ten cel około
czterech milionów złotych – mówi
Ryszard Rzepczyński. O zmianach

Kłody na tory kolejki karkonoskiej

Ryszard Rzepczyński: Szanse przywrócenia
ruchu kolejowego są według mnie bardzo małe.
w budżecie debatowano podczas
ostatniej sesji rady miasta, 18
marca.
Jak podkreśla samorządowiec,
burmistrz ma prawo do udostęp-

Burmistrz Bogdan Malinowski(po lewej)
i Rafał Gersten (po prawej) podczas prezentacji
projektu Koleje Karkonoskie.

czas potrzebny do gromadzenia
środków na centrum turystyczne,
dzierżawca będzie dbał o obiekt i
zapobiegnie jego dalszej dewastacji – mówi R. Rzepczyński. – Poza
tym nowy gospodarz uruchomi
w budynku stacji szkołę tańca,
bo ma do tego uprawnienia, a
główna sala dawnej poczekalni
jest wystarczająco duża. Szanse
przywrócenie ruchu kolejowego
są według mnie bardzo małe. Ale
i tak, nawet po wyremontowaniu
i urządzeniu w nim centrum,
będzie w nim pomieszczenie do
użytku dla obsługi pociągów, a
peron będzie w każdej chwili
mógł obsłużyć przyjezdnych i
odjeżdżających.

Za droga rewitalizacja

Zdaniem Ryszarda Rzepczyńskiego Rafał Gestern sam utrudnił

przejmowanie budynku stacji
przez samorząd, bo nie chciał się z
gmachu wyprowadzić. – Jeśli KDR
są zainteresowane zagospodarowaniem linii kolejowej, mogą przecież
wystąpić o dzierżawę budynków
gospodarczych i torów, które wciąż
są w posiadaniu Nieruchomości
PKP – usłyszeliśmy od zastępcy burmistrza. – Miasto ma tylko dworzec
i kawałek peronu – dodał.
Ryszard Rzepczyński podkreśla,
że karpackich samorządowców nie
stać na rewitalizację połączenia
kolejowego z Jelenią Górą.
– Koszt takiego przedsięwzięcia
fachowcy oszacowali na 40–50
milionów złotych – wyjaśnia burmistrz – pan Gersten przedstawiał
jesienią nierealny projekt uruchomienia kolei, bez kapitalnego
remontu linii kolejowej i uważa,
że jesteśmy jej przeciwnikami.
Jeśli uda mu się go zrealizować to
tylko życzymy powodzenia a stacja
będzie zawsze do dyspozycji.

Mar/tejo

Karpacz jak podróbka Zakopanego

Radni miasta pod Śnieżką pod lupę wzięli
stragany, które szpecą ulice kurortu. Zastanawiają się nad wprowadzeniem opłaty targowej, aby w
ten sposób z ulic zniknęło ich jak najwięcej. Opracowują
również możliwość zorganizowania targowiska na uboczu miasta, aby tam stworzyć ludziom warunki a zwolnić
drogę powiatową jaką teraz zajmują.
jest zajęta część pasa drogowego
i stwarzanie niebezpieczeństwa,
bo kupujący stają przy straganach
zajmując chodnik i wymuszając
na pozostałych pieszych zejście
na ulicę.
Czy lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie jednego wzoru, według
którego można by stawiać takie
stragany? Według radnych ważne
jest, aby nie przypominały one
górskich budowli, ale karkonoskie,

Fot. Ania

Do Karpacza przyjeżdżają turyści
z odległych zakątków kraju. Przyciągają ich zabytki i liczne imprezy.
Wielu z nich mówi: – Piękne jest
to nasze Zakopane. Przykład ten
przytoczył przewodniczący Rady
Miejskiej, Lucjan Szpila, który
rozpoczął dyskusję dotyczącą straganów, bo to one przyczyniają się
do tego, że Karpacz postrzegany jest
jako imitacja Zakopanego. Ważnym
argumentem przeciwko straganom

Stragany nie dodają uroku ulicom kurortu

cokolwiek by to znaczyło. Dobrym
rozwiązaniem byłoby również
wytyczenie konkretnego miejsca
na targowisko.
W ten sposób właściciele kramów
z ulicy 1 Maja przenieśliby się na
boczną ulicę i nie tarasowaliby
centrum miasta. Podczas ostatniej
sesji pytano również, czy plan
zagospodarowania przestrzennego
pozwala na powstawanie tego typu
obiektów. Okazuje się, kramy jako
obiekty budowlane czasowe nie
wymagają pozwolenia na budowę
i uzgadniania z planem. Mówiono,
że starosta jeleniogórski zezwala na
powstawanie straganów.
– Uważam, że kramy przy ulicy 1
Maja szpecą miasto, którego jestem
zresztą mieszkańcem. Natomiast
zgoda na postawienie stoisk leży
w kompetencjach burmistrza, a
nie moich – mówi starosta Jacek
Włodyga.

Ostatecznie uznano, że najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie
opłaty targowej w wysokości 150
złotych, na co oczywiście nie chcą
się zgodzić lokalni kupcy, którzy
często utrzymują całe rodziny.
– Nie zarabiam dużo, ale jest to
jedyna szansa na uzyskanie jakichkolwiek dochodów. Jeżeli miałabym
płacić 150 złotych to będę zmuszona
zamknąć stoisko i nie wiem gdzie
znajdę nową pracę – mówi handlująca na 1 Maja Anna Woźniak.
– Czasami z prośbą o wydanie
pozwolenia na ustawienie kramu
przychodzą właściciele mieszkań
położonych przy ulicy – mówił
burmistrz Bogdan Malinowski
- Nie mają pomysłu na inny sposób
zarabiania i chcą zorganizować
kram na terenie należącym do
wspólnoty mieszkaniowej. W takich
wypadkach nie odmawiam im.

Ogródki zagrożone

posiłków. Jeśli ich ustawienie miało by
kosztować tyle, ile chcą radni, znikną
wszystkie. – Złości mnie sama myśl,
że radni znowu gmerają przy opłatach
za zajęcie chodnika – powiedział nam
jeden z restauratorów – przecież
każdy z nas wydał ciężkie pieniądze
na urządzenie tych ogródków.

Radni pytali też, czy za ogródki przy
restauracjach i barach restauratorzy
również powinni płacić ogromną opłatę
targową? Turyści przyjeżdżają do
Karpacza m.in. po to, żeby pooddychać
świeżym powietrzem, również w czasie

Ania/Mar

Karkonoskie Drezyny Ręczne będą mogły funkcjonować w budynku gospodarczym, twierdzi burmistrz Rzepczyński.

Smutna rocznica
2 kwietnia minie dziewięć lat od
przyjazdu do Karpacza ostatniego
pociągu pasażerskiego na linii z
Jeleniej Góry do miasta pod Snieżką.
Uruchomiona w 1895 roku kolej
żelazna była przez długi czas jedynym
środkiem transportu publicznego, któ-

ry umożliwiał dojazd do Krummhuebel.
W okresie 20-lecia międzywojennego
linia została zelektryfikowana. Trakcję i
słupy zabrali sowieci jako łup wojenny
w 1945 roku. W roku 2000 podjęto
decyzję o zawieszeniu kursowania
pociągów pasażerskich. Motywowano
to malejącą liczbą pasażerów.

Wieczór z „Modliszką”
w „Zaułku”

Fot. rylit

nienia gruntu bez przetargu. – Na

Fot. Marek Komorowski

Doraźne rozwiązanie

Fot. Marek Komorowski

Nie chcieli drezyn

13
Fot. Marek Komorowski

WIADOMOŒCI

„Caffe Zaułek” to nie nowy pub, a wirtualna nazwa cyklu
programów i spotkań mających na celu dać możliwość
zaprezentowania się na scenie domu kultury zespołom i
wykonawcom mało znanych jeszcze na rynku muzycznym
jak i już występujących. W sobotę wieczorem (28 marca)
wystąpił zespół „Modliszka”, który ma już za sobą wiele
koncertów na Dolnym Śląsku. Skład zespołu to: Agnieszka
Szpargała, Tomek Gadzina, Piotrek Licheński, Wojtek
Wiktorowski, Paweł Wrocławski. Zespól wykonuje muzykę
artrocową z elementami folku.
Przed zasadniczym koncertem
wystąpił zespół RabaDidoo z Jeleniej Góry, prezentujący muzykę
folkową z elementami muzyki
irlandzkiej. Nie najwyższa frekwencja była spowodowana tym,
że informacja o koncertach nie
dotarła jeszcze do wszystkich mło-

dych ludzi. Wystarczyło otworzyć
drzwi, aby publiczność zaczęła
zapełniać salę.
Miejmy nadzieję, że następne
koncerty z tego cyklu będą ściągać
coraz większą ilość widzów.

(rylit)
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To przedstawienie ma tylko jedną wadę: koniec. Tak
mogłaby brzmieć najkrótsza recenzja „Naszej klasy” w
wykonaniu grupy warsztatowej Sta-Art., której opiekunem jest Łukasz Duda.
przeżywanie wspomnień, przeglądanie albumu z najszczęśliwszymi
chwilami egzystencji.
Fantastyczny Jakub Mieszała
(jako Mikołajek), porywająca Jagoda Klimsiak, świetny Łukasz
Szybałdin. Agata Mamzer, Dominika Musiał, Alicja Perdion,
Klaudia Rubin, Krzysztof Baran,
Przemysław Kowalski, Natasha
Sołtanowicz, Joanna Kowalska i
Katarzyna Konarczuk. Stosując
banalną w tym przypadku szkolną
klasyfikację – wszyscy zasługują
więcej niż na szóstkę. Skala ocen
nie odzwierciedla przy tym wkładu,
jaki włożyli w przedstawienie, i
efektu, który uzyskali.

– Aktor działa na widza, widz – na kolejnego
widza – a cała publiczność – na aktora. To
magiczne krążenie sztuki świetnie odczuwa się
podczas śledzenia „Naszej klasy”
– przenosi do krainy beztroski. A
temu, który właśnie nieświadomie
cieszy się, że jest dzieckiem, otwiera
horyzonty na różne zjawiska. Bo
dzieciństwo to kraina niewolna od
codziennych trosk i dylematów.
Widziane oczyma dziecka mają
jednak zupełnie inny wymiar niż
ten, który znają dorośli.
„Komiksowe” scenki z życia
klasy: gra w limeryki, zabawy,
pierwsze miłości, wycieczki, rozterki między głosem serca a codziennością małego chłopca perfekcyjnie
przekazane przez młodych odtwórców, porwą każdego widza wrażliwego na wzruszenia, powtórne

Nie byłoby tej sztuki, gdyby nie
wizja reżysera Łukasza Dudy. Perfekcyjnie dopracowana dramaturgia, fantastyczny ruch sceniczny,
niemal wzorowe „malarskie” ustawienie postaci i światła. Ujmujące
kostiumy i scenografia opracowane
wspólnie z Wiktorem Szybałdinem.
Pod batutą Łukasza jego teatralna
orkiestra gra trudną etiudę z taką
łatwością, że widzowie nie zdają
sobie sprawy z trudu włożonego
przez młodych aktorów podczas
pięciomiesięcznych warsztatów
aktorskich. I o to przecież w teatrze
chodzi!
„Nasza klasa” wpisuje się wyda-

Łukasz Duda podczas wakacyjnych prezentacji czeskiego teatru lalkowego z
Chrudima
rzeniowo w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. W orędziu
z tej okazji, w roku 1963 Ludwik
Flaszen napisał, że teatr ma tę wyższość nad kinem czy widowiskiem
telewizyjnym, bo stanowi żywą
więź międzyludzką. – Aktor działa
na widza, widz – na kolejnego
widza – a cała publiczność – na aktora. To magiczne krążenie sztuki
świetnie odczuwa się podczas śledzenia „Naszej klasy”. Największą Scena z „Extra Polish”
jednak wadą tego spektaklu –nie
do wybaczenia! – jest jego koniec!
Taki niespodziewany, kiedy chciałoby się być w tej klasie jeszcze i
jeszcze… Pewne jest jednak, że „ciąg
dalszy” Łukasza i Jego podopiecznych nastąpi. Jeszcze o nich wiele
usłyszymy.

Konrad Przezdzięk

.. pochodzi z Oleśnicy. W swoim
rodzinnym mieście znalazł miejsce
dla swojej wizji teatru. Przez pięć lat
walczył o podniesienie kultury w
Oleśnicy. W tym czasie powstało
też najwięcej produkcji Niezależnej
Inicjatywy Teatralno-Kulturalnej Teatr Odnaleziony – siedem spektakli,
z których trzy wystawione zostały
również za granicą, między innymi
na Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Lalkowych w Czechach.
Jednocześnie realizował kilka
projektów: Teatr Dzieciom, Fabryka Snów czy Open Culture
(połączenie kina, teatru, telewizji i
happeningów), w ramach którego
zostało zorganizowanych jedenaście przedsięwzięć teatralnych.
– Z naszej inicjatywy do Oleśnicy
zawitał Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicznych, znany na
świecie pod nazwą BuskerBus
– mówił nam Łukasz.
Po pięciu latach pracy w Oleśnicy,
drogi aktorów i twórców rozeszły
się, a Łukasz Duda otrzymał propozycję pracy w Jeleniogórskim
Centrum Kultury. Tu zrealizował
przedstawienie „Extra Polish”
inspirowane „Amatorkami” Elfriedy Jelinek. Tu także powstał
„Woyzeck” wg. Georga Buchnera
ze świetną kreacją Andrzeja Marchowskiego. Minionego lata Łukasza Dudę można było zobaczyć
na jeleniogórskich podwórkach
podczas działań teatru lalkowego
z czeskiego Chrudima.

Epizod z „Woyzecka”

Ostra liga rocka
Kolejne spotkanie miłośników ciężkich
odmian rocka zgromadziło w miniony
piątek w Jeleniogórskim Centrum
Kultury dziesiątki fanów. Było międzynarodowo, gdyż na scenie wystąpiła
czeska kapela Hush. Obok Czechów
zagrali: Reason of Suffering, punkowy
Uweampler, grindcorowy Morphous
oraz grający hardcore-punk-thrash
Zespół Wychowawczy. Liga zabrzmiała
pod hasłem: „czesko–polskie spotkania
młodych muzyków” w ramach projektu
- Przekraczamy Granice.
Przekraczano granice nie tylko muzycz-

ne, ale także estetyczne i towarzyskie.
Chłopaki z Reason of Suffering zaczęli
ostre granie i zagrzali stojących przy
scenie. Jednak większość słuchających
integrowała się na zewnątrz małej sali,
w której od lat odbywają się te, coraz
bardziej znane na Dolnym Śląsku i
w Polsce, spotkania. – Jak zwykle,
uczestnicy głosują na swoje ulubione
zespoły wrzucając głosy do przygotowanej urny – tłumaczył organizator Andrzej
Patlewicz – liczymy głosy i zwycięskie
ekipy biorą udział w finale Ligi.
(Mar)

Fot. Marek Komorowski

Nie trzeba wulgaryzmów, kupoczekolady, wymiocin ani innych
akcesoriów „nowego teatru”, aby
wznieść się na wyżyny tej niełatwej
sztuki. Wystarczy młodzieńcza
żywiołowość połączona z talentem,
pracą, wyobraźnią, świetnym tekstem i wizją reżysera. Wizją, która
powala na kolana.
Tak jest w przypadku „Naszej klasy” opartej na motywach znanych
chyba wszystkim opowieściach
o Mikołajku (Le Petit Nicolas) z
książek Goscinny’ego z ilustracjami
Sempé. Ulubiona lektura działa w
tym przypadku jak magiczny wehikuł czasu, który każdego widza
– dzieciństwo mającego za sobą

Łukasz Duda…
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Malowane jaja w pałacu
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. Jest
to kolejna okazja do stworzenia istnych arcydzieł sztuki
w każdym domu, w postaci barwnych pisanek. Inspiracją mogą stać się wzory huculskie. Będziemy mogli
je zobaczyć w Pałacu Paulinum podczas prelekcji Marii
Kieleczawy połączonej z wystawą fotograficzną. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.
Maria Kieleczawa urodziła się
11 lutego 1959 roku w Przemkowie na Dolnym Śląsku w rodzinie Monczaków. Jej rodzice
pochodzą z miejscowości Berest,
niedaleko Kr ynic y. A rt ystka
obecnie mieszka we Wrocławiu.
Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego, uczy
technologii gastronomicznej w
szkole dla dzieci specjalnej troski.
Należy także do Stowarzyszenia
Twórców Ludowych w Lublinie
oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we
Wrocławiu.
Artystka
międzynarodowa
Maria Kileczawa znana jest
w Polsce i za granicą. Pisanki
jej autorstwa możemy zobaczyć
na stołach i zbiorach w USA,
Kanadzie, Niemczech, Francji,
Ukrainie i innych krajach. Są
także eksponatami w Muzeum
Etnograficznym we Wrocławiu
i Saksońskim Muzeum Sztuki
Ludowej w Dreźnie. Wykonuje

je według wzorów huculskich.
Tej prastarej sztuki nauczyła ją
babcia i ciocia.
Niepowtarzalne wzory
Ze względu na kolorystykę
i sposób zdobienia huculskie
pisanki są bardzo oryginalne i
wyróżniają się na tle innych malowanych jaj. Maria Kieleczawa
swoje dzieła sztuki wykonuje
metodą batikową, polegającą
na pokrywaniu jajka woskiem,
a następnie barwieniu w kilku
farbach. W huculskich pisankach
dominują kolory: żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony
i czarny. Wzory tworzą na ogół
proste figur y geometr yczne,
takie jak trójkąt, prostokąt, koło,
romb i trapez. „Twórczość Marii
Kieleczawy wyrosła z rodzimych
tradycji łemkowskich regionu
krakowskiego i rzeszowskiego.
Jako dziecko pilnie asystowała mamie przy zdobieniu jaj.
Przełomem w życiu twórczym
artystki była wystawa obejrzana w październiku 1995 r. we
Wrocławskim Ossolineum pt:

Kino Lot

Debiut w ODK
Na spotkanie z cyklu „Ars
poetica” z Ewą Pelzer pod
tytułem „ „Jesień kobiety”
zaprasza Osiedlow y Dom
Kultury w Jeleniej Górze. Z
debiutanckim tomikiem artystki możemy zapoznać się
już dzisiaj o godzinie 17.00.
O wielkanocne jajo
Czyli prelekcja dla dzieci o
obyczajach wielkanocnych w
Polsce i Niemczech. W ramach
spotkania odbędzie się także
konkurs plastyczny i prezentacja bajkowego przewodnika
po Jagniątkowie. Impreza odbędzie się w Domu Gerharta
Hauptmana w Jagniątkowie,
6 kwietnia w poniedziałek o
godzinie 10.00.
Obyczaje wielkanocne
w Empiku
2 kwietnia odbędzie się
spotkanie dyskusyjne poświęcone tradycyjnym obyczajom
Wielkanocy i ich literackiego
wizerunku. O tym opowiedzą
Edyta Tuz-Jurecka – znana
jeleniogórska literaturoznawczyni, oraz jeleniogórscy duchowni: prawosławny – rzymsko-katolicki oraz ewangelicki
Początek o godz. 17.

Młodzież zaśpiewa wzniośle
Uczestnicy warsztatów muzycznych śpiewu, które odbyły
się w miniony weekend w Kościele św. Erazma i Pankracego
oraz w MDK pojadą do Legnicy
w dniach od 2 do 5 kwietnia.
Czterdziestu jeleniogórzan
weźmie udział w II etapie warsztatów przygotowujących do
obchodów Triduum Paschalnego.
Podczas Niedzieli Palmowej
w Kościele Matki Bożej Królowej
Polski w Legnicy wykonają oni
Oratorium Pasyjne św. Jana. Zaśpiewają razem z uczestnikami
warsztatów, które odbędą się w

Warsztaty malowania pisanek trwają także do 9
kwietnia w Muzeum Karkonoskim.
„Pokucie i Huculszczyzna”. Pięciopokoleniową tradycję rodzinną
kontynuują również jej córki
Marta i Aleksandra” – czytamy
na stronie internetowej poświęconej artystce.
Wielokrotnie nagrodzona
Maria Kieleczawa zdobyła także wiele nagród, m. in. II nagrodę
w Ogólnopolskim Konkursie na
Pisankę - Gorzów Wielkopolski
1995, 1996, I w Ogólnopolskim

„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.

Konkursie „ Jaja i Święconki
Wielkanocne” — Warszawa 1997,
I nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie na Pisankę - Gorzów
Wielkopolski w latach 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, GRAND
PRIX w Ogólnopolskim Konkursie na Pisankę - Świnoujście 1999
i 2000 rok i wiele innych.

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.

Nie lada gratkę dla miłośników kabaretu przygotowało
Jeleniogórskie Centrum Kultury.
17 kwietnia o godzinie 20.00
w Klubie „Kwadrat” wystąpią
Łowcy B. Będzie to z pewnością
wieczór pełen absurdalnego
humoru.
Łowcy B. to kabaret z Cieszyna. Stworzyli go w 2002 roku
studenci Uniwersytetu Śląskiego.
Zamiast długich rozmów, artyści wolą pantomimę. Zdobyli

Co jakiś czas na naszym rynku
rockowym wyrastają jak grzyby po
deszczu nowe zespoły, które preferują
swój własny styl a przy tym niebanalne
brzmienie.Takim rodzynkiem jest bez
wątpienia młoda warszawska formacja The Black Tapes, która już swego
czasu zaproponowała słuchaczom
swoje muzyczne propozycje wpierw
na małej EP-ce „Black City”, którą
wydała maleńka oficyna Warsaw City
Rockers a znacznie później ich trzy
nagrania zagościły na składance „Offensywa” wydanej przez Polskie Radio.

Grupa The Black Tapes znacznie lepiej
wypada „na żywo” stąd ich koncerty
są przyjmowane entuzjastycznie. Dali
kilka koncertów w Polsce, Niemczech
i na Litwie. Podczas właśnie pobytu na
Litwie odbyli wspólna trasę z brytyjskim The Computers oraz szwedzkim
indie – rockowym zespołem Nutmeg.
Ta druga znajomość zaowocowała
wyjazdem zespołu do Sztokholmu w
październiku 2008 roku i zarejestrowaniem 11 kawałków utrzymanych
w punkowo – rock and rollowych
klimatach, które wypełniają ich debiu-

tancką płytę zatytułowaną tak samo
jak nazwa zespołu „The Black Tapes”.
Już po przesłuchaniu zawartości całego albumu można stwierdzić, iż The
Black Tapes to twardziele, którzy w
brawurowy sposób mieszają punkową
estetykę z melodyjnymi utworami. Zespół już powoli zdobywa popularność
na scenie niezależnej koncertując
wspólnie na koncertach z Lao Che i Żywiołakiem.. Najlepszym przykładem
tej popularności jest zaproszenie The
Black Tapes na tegoroczny festiwal w
Jarocinie. Ale zanim zobaczycie ich na
letnich festiwalach posłuchajcie jak
brzmi ich debiutancka płyta a zwłaszcza energetyczny „Black City” czy nie

HAYSEED DIXIE
– „Golden Shower of Hits”
wydawnictwo: Cooking Vinyl/
Kartel Music

robiąc to po swojemu. Wersje znanych
kawałków w ich wykonaniu wypadają
całkiem ciekawie zarówno te z repertuaru AC/DC czy Metalliki. Jeśli chodzi
o przeróbki utworów Metalliki w
wydaniu Hayseed Dixie są wręcz rewelacyjne pokazują, że grając znacznie
mocniejsze utwory można wpasować
je w nurt countrowy z którego to kręgu
wywodzi się Hayseed Dixie. Właśnie w
takim wydaniu te utwory wypadają
najlepiej. Jak wyjaśnia wokalista
zespołu Barley Scotch – grając covery,
gramy je po swojemu nie bojąc się
krytycznych opinii. Potrzebny był z
ich strony powiew świeżości i to chyba

wszystkim ludziom się spodobało”.
Ich najnowsza propozycja „Golden
Shower of Hits” to pierwszy the Best
zespołu Hayseed Dixie. Na płycie
znalazły się tym razem przeboje m.in.
zespołów: Aerosmith, Judas Priest,
Black Sabbath, Motorhead, Kiss czy
nawet Green Day. Naprawdę w tych
wszystkich kawałkach znanych nam
dobrze od wielu lat muzycy z Hayseed
Dixie wypadają wręcz doskonale. Są
nie tylko naturalni w tym co robią,
ale i pozbawieni jakichkolwiek muzycznych zahamowań a to powoduje,
że ta rockowa mieszanka z odrobiną
szczypy country i folka w wydaniu

THE BLACK TAPES – „The Black Tapes”
wydawnictwo: Antena Krzyku

nagrody m. in. w Przeglądzie
Kabaretów PaKA, w latach 2004
–2006 wygrali Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Kabaretowej
O.B.O.R.A. W skład kabaretu
wchodzą: Bartosz Góra (Góra),
Bartosz Gajda (Prymus, Gajda),
Sławomir Szczęch (Zlew), Paweł
Pindur (Zakleszcz, Pindur), Maciej Szczęch (Maćkowy Potwór),
Mariusz Kałamaga (Basen, Maryjusz lub Mario).

Obżarstwo i opilstwo w zdroju
Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza na sztukę „Gargantua i Pantagruel” w reżyserii
Petra Nosalka na podstawie
fantastyczno-satyrycznej epopei
Francoisa Rabelaisa. Na scenie
wystąpią znakomici aktorzy, m.
in. Dorota Bąblińska-Korczycka,
Dorota Fluder, Lidia Lisowicz,
Katarzyna Morawska i inni.
Spektakl w Jeleniej Górze wystawiany będzie 3 i 4 kwietnia o
godzinie 19.00.
Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza także na sztukę „Ach ta
Mysia” w reżyserii i choreografii
Czesława Sieńko. To fantastyczna
opowieść o przyjaźni, która uczy
najmłodszych jeleniogórzan, że

Nowości ze świata muzyki

Amerykańska kapela Hayseed Dixie
już wiele lat temu ugruntowała swoją
popularność na całym świecie. Zaczynając karierę jako cover band AC/DC.
Potem do repertuaru dołączyli również inne klasyki muzyki rockowej.
Już ich poprzednia płyta „No Covers”
siódma w dorobku grupy utrzymana
była w doskonałej bluegrass’owej
konwencji, pełnej energii, humoru i
wirtuozerii. Grają najogólniej niemal
same covery ( oprócz paru songów)

trzech miejscach diecezji przy
okazji 24 Światowego Dnia
Młodzieży.
Oratorium skomponował
muzyk krakowski, Hubert Kowalski z zespołu Deus Meus
oraz Pawłeł Bębenek. Msza
święta odbędzie się 5 kwietnia o
15.30 pod przewodnictwem ks.
biskupa Stefana Cichego.
- Zapraszamy wszystkich
chętnych, szczególnie młodzież,
do przyjazdu i włączenia się
we wspólne pasyjne śpiewanie
– powiedziała siostra Renata
Gostomska z zakonu CSMM w
Jeleniej Górze.

Absurd do kwadratu

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.

15

Andrzej Patlewicz
mniej odchodzące od tej stylistyki
„Love Letter” czy „Black Tapes”, który
jest muzyczną wizytówką zespołu.

Hayseed Dixie potrafi poprawić nam
humor na najbliższe tygodnie. Jeśli
chcecie odczuć to samo to wystarczy
sięgnąć po ten pełnego humoru album
wbrew temu, co myślą ortodoksyjni
rockfani.

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 31 marca o
godzinie 10.30, 1 i 3 kwietnia o
godzinie 10.00 oraz w niedzielę
o 11.00.

Concerti Pasquali
Na występ kameralnego
zespołu Marka Pilcha zaprasza Pałac Paulinum. Koncert
odbędzie się w ramach imprezy cyklicznej pod nazwą
Wielkanocne Koncerty w Pałacach. Koncert w najbliższą
niedzielę o godzinie 17.00.
„Canto del lamento”
Występ zespołu w składzie Anna Patrys – soprano
,Krzysztof Gotartowski- fortepian, Andrzej Zwaryczklarnet to jedna z propozycji
Pałacu w Staniszowie na
najbliższy tydzień. Koncert
odbędzie się w 10 kwietnia,
piątek o godzinie 19.00.
Kokietowanie w Galerii
Czekoladowej
Jeszcze tylko do jutra możemy zobacz yć w ystawę
fotografii Agnieszki Kwiatkowskiej i Karoliny Dudy
pod tytułem „Kokieteria”. Jest
to doskonała propozycja na
spędzenie miłego wieczoru
we dwoje przy aromatycznej
kawie lub czekoladzie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Pozostać na zawsze sobą”
Już wkrótce na DVD pojawi się ostatni film Ridleya Scotta
„W sieci kłamstw”. Odtwórca głównej roli, Russell Crowe,
opowiada między innymi o tym, dlaczego zdecydował się
na ponowną współpracę z twórcą „Gladiatora” i ile kilogramów musiał przytyć do roli Eda Hoffmana.
Ridley Scott poprosił Cię,
abyś do roli Hoffmana przytył
25 kilo. Jak poradziłeś sobie z
tym zadaniem?
Russell Crowe: Nie myślę o tym
jak o problemie. Nie chcę być
za to chwalony. Sądzę, że było
to potrzebne dla wykreowania
postaci, którą gram. Skoro Ridley
wyobraził ją sobie w taki sposób,
zrobiłem to, czego sobie zażyczył.
Jasne, nie jest to łatwe i przyjemne. Z 88 kg przytyłem do 117, ale
dopiero, kiedy wrócę do wagi 85
kg, uznam, że wykonałem w pełni
swoje zadanie. Nie będę się jednak
spieszył. Nie będę się starał błyskawicznie schudnąć tylko dlatego, że
w jakimś czasopiśmie ktoś źle się
o mnie wyraził. Takie zadania są
częścią mojego zawodu. Wierzę, że
np. grając boksera, będę w tej roli
bardziej realistyczny i wiarygodny
dla widzów, jeśli będę wyglądać jak
bokser. Nic prostszego.
Czy uważasz, że „W sieci
kłamstw” jest filmem politycznym?
Russell Crowe: Nie sądzę, żeby
Ridley zdecydował się na poparcie
jakiejkolwiek agendy politycznej.
Natomiast na pewno udało mu
się w tym filmie stworzyć specyficzną atmosferę i wykreować
pewien świat - świat szpiegostwa.
To świat, w którym żyją szpiedzy,

w którym nie ma ani pozytywnych
ani negatywnych bohaterów.
Ten film opowiada o podstępie, o
uwiedzeniu i o opuszczeniu. Tych
właśnie tematów, a nie polityki,
dotyczy ten film.
Czy Ridley Scott jest dla Ciebie nie tylko bliskim współpracownikiem, ale też dobrym
przyjacielem?
Russell Crowe: Oczywiście. Jednak kiedy pracujemy, nie prowadzimy wspólnego życia towarzyskiego,
nie zajmujemy się rozrywkami. Nie
potrzebujemy ich. Życiem towarzyskim zajmujemy się tylko wtedy,
kiedy nie pracujemy nad filmem.
Chodzimy razem na obiady, nasze
żony się spotykają, dobrze czujemy
się w swoim towarzystwie. Ale
kiedy już pracujemy, nie robimy nic
innego. Pracujemy 24 godziny na
dobę. Kiedy jakaś kwestia wymaga
przedyskutowania, dyskutujemy o
niej natychmiast. W ten sposób,
kiedy zaczynamy pracę na planie,
okazuje się, że nie jest konieczne
podejmowanie zbyt wielu decyzji,
bo większość spraw zdążyliśmy
omówić już wcześniej.
Jak szybko pracujecie?
Russell Crowe: Ridley już dawno
temu przekonał się, że jeśli kręci
się duży film, to tak naprawdę
o wiele bardziej efektywne jest

zrobienie tego w 10 tygodni za pomocą 5 kamer, niż kręcenie przez
20 tygodni 2 kamerami. Moim
zdaniem to wielki krok naprzód,
pokoleniowa zmiana w procesie
kręcenia filmów. Ridley całkowicie
zmienił ten proces, spowodował, że
w czasie tworzenia filmu wszystko
robi się na bieżąco. Jako reżyser
siedzi przed pięcioma ekranami,
pięcioma monitorami - 5 ekip kamerzystów pracuje jednocześnie - i
działa jak malarz. Cały czas pracuje, a nie siedzi i nic nie robi. A wielu
reżyserów tak właśnie postępuje.
Siedzi nic nie robiąc, pozwalając,
żeby wszystko działo się obok nich
i tak naprawdę tworzą film dopiero
w czasie postprodukcji. Ridley miał
już właściwie większość swojego
filmu zmontowaną jeszcze zanim
wszedł on do postprodukcji.
Czy ta metoda wspólnej pracy rozwijała się w miarę upływu czasu?
Russell Crowe: Początkowo,
kiedy pracowałem z Ridleyem nad
„Gladiatorem”, jego metody nie
były dla mnie całkowicie zrozumiałe; potem zrobiłem kilka innych
filmów i kiedy Ridley zadzwonił do
mnie w jakiejś sprawie, nie byłem
specjalnie zainteresowany tym,
co zamierzał robić. Albo byłem
zainteresowany, ale byłem zajęty
czymś innym, albo nie miałem
ochoty starać się tak zmieniać i
dostosowywać mojego kalendarza,
aby znaleźć dla niego czas. I kiedy
upłynęło już iks czasu, zaczęło być
dla nas oczywiste, że teraz już tak
naprawdę będzie nam bardzo trudno spotkać się i zacząć znów razem

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 3.04.2009.
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.”

pracować. Dlatego, że po upływie
iks czasu niesamowicie wzrosły
oczekiwania wobec filmu, który
moglibyśmy razem zrobić. Od tego
czasu wspólnie nakręciliśmy filmy
„Dobry rok”, „American Gangster” i
teraz ten, o którym rozmawiamy. I
to wszystko dzięki temu, że teraz na
propozycję Ridleya odpowiadam
„tak”, a dopiero potem staram
się znaleźć powody, żeby zrobić
dany film.
Jak się czujesz, znowu pracując z Leonardo DiCaprio?
Russell Crowe: Świetnie. Doskonale. Naprawdę dobrze się dogadywaliśmy, kiedy obaj byliśmy trochę
młodsi, i czuliśmy się naprawdę

fantastycznie, jakbyśmy powrócili
do tamtych dawnych czasów w naszym życiu. W filmie „Szybcy i martwi” byliśmy w innej sytuacji - grali
tam Sharon Stone i Gene Hackman,
była więc grupa wielkich aktorów
charakterystycznych, którzy mieli
za sobą 20, 30 lat doświadczeń i
my dwaj. Teraz obaj cieszymy się
wyższym statusem na liście płac,
ale wtedy byliśmy w dużym stopniu
nowicjuszami, mimo faktu, że ja
działałem w showbiznesie odkąd
skończyłem sześć lat, a Leo także
występował już jako dziecko.
Czy fakt, że tyle czasu spędzasz w Australii, pomaga Ci
pozostać tą samą osobą, jaką

zawsze byłeś?
Russell Crowe: O, na pewno pomaga mi to w jakiś sposób. Jednak
myślę, że niezależnie od tego, czy
mieszkałbym w Sydney, czy w Syracuse, pozostałbym tą samą osobą,
nie miałoby to znaczenia. Myślę, że
jest to nam przeznaczone - albo stać
się stworzoną przez kogoś innego
wersją naszej osoby, albo pozostać
na zawsze sobą.
Dziękuję za rozmowę.
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Franek zwierza się Józkowi:
- Moja żona przysięgła, że mnie
zostawi, jak nie przestanę pić.
- I co?
- Będzie mi jej brakowało.
***
Szkot czyta książkę. Od czasu do
czasu gasi światło, potem znów
je zapala.
- Co ty robisz? - pyta żona.
- Przecież kartki mogę przewracać
po ciemku.
***
Policjant zatrzymuje ciężarówkę i
zwraca się do kierowcy:
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi
pan towar.
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest gołoledź, a ja jeżdżę
piaskarką.
***
Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwęda
się po knajpach!
- Czy to znaczy, że pije?
- Nie, łazi tam za mną!
***
Policjant zatrzymuje studenta, legitymuje go i mówi:
- Widzę, że nie pracujemy.
- Nie pracujemy - potwierdza student.
- Obijamy się... - mówi dalej policjant.
- Tak, obijamy się - potwierdza
student.
- O! Studiujemy... - ciągnie policjant.
- Nieeee, tylko ja studiuję - odpowiada student.
***
Ksiądz naprawia przykościelny,
zepsuty płot. Gromadka dzieci
przygląda się temu uważnie. Ksiądz
pyta:
- Co, patrzycie, jak się wbija gwoździe?
Dzieci odpowiadają:
- Nie, słuchamy, co ksiądz powie,
kiedy uderzy się w rękę.
***
Szkot w trakcie naprawiania dachu

spada z czwartego piętra. Lecąc
mija okno swojego mieszkania,
widzi żonę przygotowującą obiad i
krzyczy do niej:
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków,
zjem w szpitalu!
***
Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze pan nie ugasił całego
pożaru!?
- Niech pan z pretensjami zgłasza
się do mojego komendanta! Ja
chciałem pracować na całym etacie,
a on dał mi tylko pół...
***
Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus,
bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! Jeszcze ktoś
chce wsiąść!
Kierowca zatr zymuje autobus,
mężczyzna zadowolony wsiada i
mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy...
Bilety do kontroli proszę!
***
Lokaj zwraca się do hrabiego:
- Panie hrabio, znowu przyszedł
ten żebrak, który twierdzi, że jest
pana bliskim krewnym i że może
tego dowieść.
- To chyba jakiś idiota!
- Ja też tak pomyślałem, ale to
jeszcze nie dowód!
***
Blondynka zwierza się:
- Nie wiem co w tamtych czasach
kobiety widziały w mężczyznach?
- W tamtych czasach, to znaczy
kiedy?
- Zanim wynaleziono pieniądze...
***
Dziennik z podróży blondynki:
Dzień 1. Poznałam kapitana
Dzień 2. Jestem miła dla kapitana
Dzień 3. Kapitan jest dla mnie miły
Dzień 4. Kapitan zaprasza mnie
na kolacje
Dzień 5. Idę z kapitanem do łóżka

Dzień 6. Kapitan powiedział, że
jeśli się mu nie oddam, to wysadzi
cały statek
Dzień 7. Uratowałam 600 osób
***
Kumpel podchodzi do Szkota, który
się zawsze jąkał i zauważa, że mówi
on płynnie.
- Jak to zrobiłeś? - pyta.
- Zmuszony byłem zamówić rozmowę telefoniczną z Londynem, a
wiesz, ile to kosztuje...
***
- Baco, macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje dla turystów?
- Mieliśmy, ale niedawno wyszła
za mąż.
***
Nowo przyjęty do służby policjant
przez pomyłkę w księgowości nie
dostawał pensji przez 4 miesiące.
Po odkryciu pomyłki przełożony
wzywa policjanta na rozmowę.
- Heniu od 4 miesięcy nie dostajesz
pensji. Czemu nic nie mówiłeś?
- Myślałem, że jak dostałem broń
służbową to mam sobie już jakoś
radzić...
***
W mieszkaniu dzwoni telefon. Słychać męski głos:
- Czy zastałem Stefana?
- Nie, pomyłka!
Po chwili telefon dzwoni znów.
- Czy zastałem Stefana?
- Nie!
Po godzinie telefon odzywa się
jeszcze raz.
- Tu Stefan. Czy były do mnie jakieś
telefony?
***
Pewne plemię afrykańskie nawiedziła okrutna susza. Padając z
pragnienia udali się do plemiennego
szamana z prośba o pomoc. Szaman ów wyszedł z lepianki i patrząc
po tłumie współplemieńców pyta:
- Kto ma wodę?
Nikt się nie zgłasza to powtarza:
- Kto ma trochę wody?
Nieśmiale zgłasza się jeden z
członków plemienia i podając bukłak
wody mówi:
- Ja mam jeszcze trochę.
Szaman niewiele myśląc wylał wodę
do miseczki, ściągnął koszulę i

zaczął ją prać. Mieszkańcy wioski
patrzyli ze zgrozą. Wyjął koszulę
z wody, wykręcił i wodę wylał w
krzaki. Znowu pyta:
- Kto ma jeszcze jakąś wodę?
Kolejny osobnik podając mu bukłak
mówi:
- Mnie zostało jeszcze pół...
Szaman wziął wodę, wlał do miski
i wypłukał koszulę. Wodę wylał, a
koszulę powiesił na sznurku.
Kiedy mieszkańcy wioski chcieli
się na niego rzucić zaczęły napływać ciężkie chmury i rozpadał się
deszcz.
Szaman na to:
- Zawsze, pada, jak pranie zrobię...
***
Spotykają się nad Pacyfikiem dwie
rakiety - rosyjska i amerykańska.
Rosyjska się pyta:
- Ty jak zwykle do nas lecisz?
- Tak, - odpowiada amerykańska - a
ty do nas co?
- No... A my czasem się gdzieś nie
widzieliśmy?
- No nie wiem... może....
- No to stary! - krzyczy rosyjska
rakieta - trza to opić!
I tak walnęły sobie parę kolejek
ciekłego wodoru, poprawili utleniaczem.
Amerykańska ledwo patrzy na oczy
i mówi:
- Staaaarrrryyy.... Jjjjaaaa ddddoo
dddoommuuuu nnnniiiieee trrrraaafiiiię...
- Spoko, odprowadzę cię - odpowiada rosyjska rakieta.
***
W ZSRR ogłoszono konkurs na
najbardziej pomysłowy zegar, koniecznie z kukułką. Oto bilans
zwycięstw:
3 miejsce - zegar, z którego co
godzina wyskakuje kukułka i woła
Lenin!
2 miejsce - zegar, z którego co 30
minut wyskakuje kukułka i woła
Lenin!Lenin!
1 miejsce - zegar, z którego co 15
minut wyskakuje Lenin i woła Kuku!
Kuku! Kuku!

HOROSKOP
BARAN
Nie obnoś się ze swoimi sukcesami. Choć czasem
trudno jest zachować skromność i nie chwalić
się osiągnięciami, to jednak zawsze warto. Twoje
sukcesy i tak zostaną zauważone i docenione. Nie
martw się, masz teraz swoją dobra passę.

BYK
W tym tygodniu możesz mieć szczęście. Zagraj w
totka, kup los na loterię... A może będzie to szczęście
w miłości? Łap każdy szczęśliwy moment, bo nie ma
ich w życiu zbyt wiele. Korzystaj z życia. Zmartwienia i kłopoty odłóż na inny czas.
BLIŹNIĘTA
Czy nie czas na zmiany? Monotonia jest dobra,
ale tylko w niewielkich dawkach. Zastanów się, jak
możesz zmienić to, co cię najbardziej irytuje i zrób
coś, co będzie miało pozytywny wpływ na życie twoje
i najbliższych ci osób. Odwagi!
RAK
Ten tydzień to czas romantycznych uniesień.
Kolacja przy świecach? Kto wie... Może ktoś w twoim
otoczeniu darzy cię większą sympatią, niż to okazuje? Rozejrzyj się z uwagą dookoła – być może ktoś
zasługuje na więcej uwagi, niż mu poświęcasz?
LEW
W tym tygodniu przyda ci się sztuka kompromisu.
Nie upieraj się sztywno przy swoim. Może czasem
warto nieco ustąpić, nawet jeśli to ty masz słuszność.
Druga strona na pewno to doceni i weźmie pod
uwagę w przyszłości.
PANNA
Daj z siebie wszystko – nie szukaj wymówek. Skup się na
sprawach dla ciebie najważniejszych – problemy same się nie
rozwiążą.Pielęgnujuczucia,booneusychająjakkwiaty.Postaraj
się, a bliska ci osoba na pewno to doceni.

WAGA
Nie poddawaj się ponurym myślom. To tylko
chwilowy dołek, z którego szybko wyjdziesz. Poszukaj oparcia w bliskiej ci osobie – to pomoże ci
przetrwać ten nie najlepszy okres w twoim życiu.
Bądź cierpliwy, wkrótce będzie lepiej.
SKORPION
Nadchodzący tydzień będzie obfitował w stresy.
Poświęć dużo czasu osobie ci najbliższej, ale nie
pozwól aby twoje kłopoty odbiły się nagatywnie na
waszych relacjach. Nie przesadzaj z rozrywkami i
zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
STRZELEC
Nie lekceważ ofiarowanej ci pomocy. Doceń to,
że ktoś wyciągnął do ciebie rękę. To duża szansa
na poprawę twojej sytuacji. Odrzuć niepotrzebne
ambicje. Los wkrótce się odmieni i dopiero wtedy
poczujesz pełnię szczęścia.
KOZIOROŻEC
Nie pozwól, aby głupie niesnaski zepsuły coś
cennego. Zrób wszystko, aby odbudować kontakty
z osobą, na której bardzo ci zależy – może ona tylko
czeka na twój gest? Wielkoduszność jest cnotą, która
procentuje w perspektywie czasu.
WODNIK
Jeśli nie masz racji, to ustąp. Nie upieraj się przy
swoim tylko dla zasady. Postępuj z wyczuciem,
aby nie stracić szacunku. Jeśli uda ci się zachować
odpowiednie proporcje pomiędzy stanowczością i
ustępliwością, to dobrze na tym wyjdziesz.
RYBY
Ostatnio poznana osoba będzie powodem niewielkiego zamieszania w twoim życiu. Nie daj się
wciągnąć w personalne gierki – możesz na tym sporo stracić. Dbaj o swoich przyjaciół i najbliższych.
Uważaj na finanse.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Choroba wieńcowa – zawał serca

Zawał mięśnia sercowego to groźny skutek i jedna z
postaci choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego,
gdy w wyniku ostrego niedotlenienia dochodzi do jego
martwicy. Najczęściej dzieje się to na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej, która
powoduje zwężenie światła naczynia wieńcowego i ograniczenie dopływu krwi, czyli tzw. niedokrwienie.
Skąd biorą się bóle w klatce
piersiowej w przebiegu choroby
wieńcowej?
Dr med. Monika MikuliczPasler, kardiolog: Bóle dławiące
i ucisk zamostkowy przy wysiłku,
często promieniujący do obu ramion lub lewej ręki, czyli tzw.
dławica piersiowa, są objawem
zwężenia światła tętnicy wieńcowej i niedokrwienia mięśnia
sercowego.
Na czym polega zawał serca?
MP: Mechanizmem, który prowadzi do zawału jest najczęściej
pękniecie blaszki miażdżycowej
z narastaniem zakrzepu na jej
powierzchni i zamknięciem lub
krytycznym zwężeniem naczynia
wieńcowego. W obszarze zaopatrywanym przez dane naczynie, mięsień sercowy ulega niedokrwieniu,
a w przypadku nieprzywrócenia
dopływu krwi, powstaje w sercu
ognisko martwicy.
Co to jest ostry zespół wieńcowy?
MP: Obecnie ostre niedokrwienie mięśnia sercowego nazywa
się ostrym zespołem wieńcowym
(OZW) i dzieli się na trzy podstawowe jego formy: niestabilną
dławicę piersiową, zawał mięśnia

sercowego i nagły zgon sercowy.
Jakie są czynniki ryzyka
choroby wieńcowej?
MP: Zawał mięśnia sercowego
występuje najczęściej po 40. roku życia, zwłaszcza u osób z tzw. otyłością
i nadciśnieniem. Częściej pojawia się
u mężczyzn. Do najważniejszych
czynników ryzyka należą: czynnik
genetyczny, czyli obciążający wywiad rodzinny (np. zawał serca u
najbliższych członków rodziny),
palenie papierosów, nadciśnienie
tętnicze, cukrzyca, brak aktywności
fizycznej, wysoki poziom cholesterolu, otyłość (zwłaszcza brzuszna).
Jakie są objawy zawału?
MP: Przede wszystkim silny ból w
klatce piersiowej, który nie ustępuje
w spoczynku i po podaniu nitrogliceryny, o piekącym dławiącym
charakterze, promieniujący do lewej
kończyny górnej lub obu kończyn
(a niekiedy nawet do żuchwy), z
bladością, potami, niepokojem, nudnościami, lękiem, bądź z dusznością
i zawrotami głowy.
Jak pomóc choremu z podejrzeniem zawału?
MP: Najlepiej ułożyć go w pozycji
półsiedzącej (o ile jest przytomny)
lub bocznej (jeśli jest nieprzytomny). Jak najszybciej należy wezwać
karetkę pogotowia, kontrolować

oddech i tętno, a jeśli ustanie oddech, rozpocząć akcję reanimacyjną. W warunkach domowych
u chorego przytomnego należy
zbadać ciśnienie, podać 300-500 mg
aspiryny doustnie i nitroglicerynę
podjęzykowo.
Która faza zawału jest najgroźniejsza?
MP: Największym zagrożeniem
jest okres od wystąpienia silnego
bólu na skutek zamknięcia naczynia zawałowego do przybycia
do szpitala. W ciągu pierwszych
dwóch godzin od początku bólu
zawałowego występuje ok. 50%
wszystkich zgonów, przy czym
większość chorych umiera na ostre
zaburzenia rytmu, będące skutkiem
niedokrwienia serca.
Jaka jest najskuteczniejsza
terapia zawału?
MP: Nowoczesna terapia to jak
najszybsze udrożnienie naczynia,
zapewniające powrót ukrwienia w
mięśniu sercowym. Najskuteczniejsza w terapii zawału jest pierwsza
godzina od wystąpienia dolegliwości i zamknięcia światła naczynia
wieńcowego, tzw. „złota godzina”.
Jak transportować pacjenta?
MP: Nie można robić tego samemu – konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki reanimacyjnej. Chory powinien być
przetransportowany do najbliższego
szpitala z pracownią kardiologii
interwencyjnej, gdzie w trakcie tzw.
koronarografii i zabiegu angioplastyki może być przywrócony przepływ krwi poprzez mechaniczne
udrożnienie naczynia (poszerzenie

balonem i wszczepienie tzw. stentu
stabilizującego pękniętą blaszkę
miażdżycową).
Co zrobić, aby do zawału nie
doszło?
MP: Odpowiednio wcześniej
zwrócić się do kardiologa – gdy pojawią się bóle wysiłkowe zamostkowe,
duszność wysiłkowa lub istnieją w/
w czynniki ryzyka. Fachowa konsultacja z EKG, dodatkowe badania, jak
echokardiografia i próba wysiłkowa,
pozwolą ocenić ryzyko i ustalić
dalsze postępowanie z ewentualnym skierowaniem do szpitala na
diagnostyczną koronarografię,
czyli badanie kontrastowe naczyń
wieńcowych. Ograniczenie śmiertelności z powodu zawałów serca
można osiągnąć również dzięki
profilaktyce oraz wczesnemu rozpoznaniu zawału i szybkim wdrożeniu
nowoczesnego leczenia.
Jakie możliwości diagnostyczne oferuje KCM?
MP: Do dyspozycji pacjenta jest
bardzo dobrze wyposażona Poradnia Kardiologiczna z nowoczesnym
aparatem do echokardiografii serca,
bieżnią do prób wysiłkowych, diagnostyką Holtera i aparatami do
kontroli rozruszników.

Dr nauk med.
Monika Mikulicz-Pasler
Specjalista kardiolog

„Widzą” potrzebę wzajemnej pomocy
Niewidomi, ociemniali, ci którzy mają mniejsze i większe
problemy ze wzrokiem, ale również ich rodziny i opiekunowie – w sumie kilkanaście już weszło do nowo powstałego przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
Związku Inwalidów Wzroku. Wstąpić tu może każdy, niezależnie od zaawansowania choroby i orzeczonej grupy.
Cel organizacji to wzajemna pomoc
Nowo powstający Związek Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
w przeciwieństwie do Polskiego
Związku Niewidomych ma zrzeszać
wszystkie osoby mające problemy
ze wzrokiem niezależnie od wieku,
orzeczonej grupy inwalidzkiej i

stopnia zaawansowania choroby.
Do związku mogą się więc zgłosić
nie tylko ociemniali i niewidomi,
ale również zezowaci czy osoby z
lekkim niedowidzeniem, a także
ich rodziny czy sąsiedzi.
- Chętnie widziani są też wo-

lontariusze, opiekunowie niewidomych oraz wszyscy ludzie,
którzy chcieliby w jakikolwiek
sposób wesprzeć nasze działania
– mówi Stanisław Szubert, prezes
KSON – u, przy którym powstaje
związek.
Obecnie związek ma już 17
członków założycieli, ale na każde
spotkanie dochodzą nowi. Celem wtorkowych spotkań, które
odbywają się co tydzień w godzinach 11.00 – 13.00 jest wzajemna
wymiana doświadczeń i pomoc
ludziom cierpiących na wady

wzroku.
– –Jest bardzo wiele spraw, o
których możemy się wzajemnie
radzić, informować, dzielić doświadczeniami i takie jest założenie
tego związku – mówi Stanisław
Stryjewski, członek związku. Poza
tym interesuje nas szeroko pojęta
rehabilitacja zrzeszonych osób
poprzez organizowanie wycieczek,
ognisk, nauki pisma Braila, obsługi
komputera czy pokonywania problemów, które niesie życie.
Wszyscy chętni, którzy chcieliby
się włączyć do działania Związku

Inwalidów Wzroku w Jeleniej
Górze, może się zgłosić w każdy
wtorek do Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Grabowskiego. Każdy członek,
który posiada na stałe orzeczoną

grupę inwalidzką, otrzyma też od
stowarzyszenia legitymacją osoby
niepełnosprawnej honorowaną
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Krew jest darem życia, podziel się nim
Już w najbliższą sobotę (4 kwietnia) br. w Szklarskiej
Porębie na Skwerze Radiowej Trójki w godzinach 10.00
– 14.00 odbędzie się akcja oddawania krwi. Impreza ma
charakter dobroczynny, otwarty, rodzinny i edukacyjny.
Przy tej okazji na scenie zagra DJ Jasiu, którego pozytywne
dźwięki umilą czas wszystkim oddającym krew.
Akcja zorganizowana w Szklarskiej Porębie jest związana z ogólnopolską zbiórką krwi, której
pomysłodawcą i oarganizatorem
są kaluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklow ych. Ponad dwa
tysiące osób w całej Polsce będzie
pracowało nad pozyskaniem jak
największej ilości chętnych do
oddania krwi dla dzieci.
- Nasza akcja obejmuje swoim
zasięgiem zarówno duże miasta,
jak i małe miasteczka – mówią
organizatorzy. Motoserce jest
imprezą rokroczną, z roku na
rok rosnącą w siłę. Zapraszamy

serdecznie wszystkich miłośników dwóch kółek wraz z całymi
rodzinami, oraz wszystkich, którzy tego dnia mogą oddać swoją
krew potrzebującym dzieciakom.
Naszej akcji krwiodawstwa towarzyszyć będą festyny, podczas których organizowane będą pokazy
motocykli, spotkania ze sławami
radia i telewizji, koncerty, występy zespołów dziecięcych, pokazy
Strongmen’ów czy konkursy dla
najmłodszych.
W Szklarskiej Porębie co prawda pokazów Strongmenów czy
motocykli nie będzie, ale na
scenie pojawi się DJ Jasiu, który z

pewnością rozbawi publiczność.
Impreza jest zorganizowana
przez Klub Motorowy Sokole Oko
przy współpracy z LOT, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Wałbrzycha,
Wojciechem Biernatem - właścicielem Chaty Biesiadnej Fenix na
Skwerku Trójki, Referatem Promocji Miasta Szklarska Poręba
oraz Fundacją „Krewniacy”.
- Serdecznie zachęcamy do

wzięcia udziału w akcji zwłaszcza tych mieszkańców, którym
często trudno jest wybrać się
do punktu oddawania krwi w
jeleniogórskim szpitalu – mówią
pracownicy wydziału promocji w
Szklarskiej Porębie. Twoja krew
może uratować komuś życie.
Należy jednak pamiętać, że
warunkiem oddania krwi jest
dobry stan zdrowia.

Więcej szczegółów na stronie

www.motoserce.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Prawnik radzi
Opodatkowanie dochodów zagranicznych
Córka od kilku lat pracuje
dorywczo za granicą. Czy z
podatków musi rozliczyć się
w Polsce, czy wystarczy, że
tam zapłaci podatek, który
potrącany jest z jej pensji?
– Krystyna z Podgórzyna
Zasadniczo, zgodnie z przepisami polskiego prawa Pani córka
będąc polskim podatnikiem, czyli
osobą zamieszkałą na terytorium
Polski podlega opodatkowaniu
w Polsce od wszystkich swoich
dochodów, również tych uzyskanych za granicą. O kwestii
zamieszkiwania Pani córki na
terytorium Polski rozstrzyga
natomiast ustawowa definicja
miejsca zamieszkania osób fizycznych dla celów podatkowych.
Zgodnie z jej treścią za osobę
mającą miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej uważa się osobę fizyczną,
która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych
lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa

na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym. Spełnienie już jednego z tych warunków decyduje
o miejscu zamieszkania w Polsce,
a tym samym o konieczności
rozliczenia podatkowego również
wobec polskiego fiskusa.
Dochody zagraniczne podlegają wykazaniu w polskim
rocznym zeznaniu PIT. Odbywa
się to jednak w różny sposób, w
zależności od zasad opodatkowania określonych przez umowę w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania lub przez inną
umowę międzynarodową zawartą z krajem, w którym uzyskano
dochód. Każdy kraj może bowiem
opodatkować dochody uzyskane
na jego terytorium lub przez jego
rezydentów podatkowych (przez
osoby zamieszkałe w danym
państwie). To prowadzi z kolei
do podwójnego opodatkowania,
w wyniku czego każdy osiągający
dochody za granicą płaci podatek
w kraju uzyskania dochodu, a
następnie w swoim kraju (kraju miejsca zamieszkania). Z
większością państw, do których

polscy obywatele wyjeżdżają
w celach zarobkowych Polska
podpisała wprawdzie umowy
dotyczące unikania podwójnego
opodatkowania. Niemniej, umowy te w różny sposób regulują
zasady opodatkowania różnego
rodzaju dochodów. Stąd też,
chcąc znaleźć właściwy sposób
rozliczenia, czy przynajmniej
wykazania przed polskim urzędem skarbowym dochodów
uzyskanych przez Pani córkę za
granicą, należałoby w pierwszej
kolejności ustalić treść umowy
międzynarodowej dotyczącej
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy Polską, a
państwem lub państwami, w których Pani córka uzyskała dochód
w minionym roku podatkowym.
Szczegółowe informacje wraz
z wykazem i tekstami umów
międzynarodowych o unikaniu
podwójnego opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu
znajdzie Pani na stronach internetowych Ministerstwa Finansów
(www.mf.gov.pl).

Nauka za zobowiązanie
wobec pracodawcy

Mój pracodawca zgodził
się wysłać mnie na specjalny kurs dokształcający, ale
domaga się abym podpisała
zobowiązanie, że będę musiała zwrócić koszty nauki, jeżeli
zwolnię się w ciągu dwóch lat
od jego ukończenia. Czy to jest
zgodne z prawem? – Magda
Z oczywistych względów Pani
pracodawca chce się w ten sposób zabezpieczyć przed utratą
pracownika wyszkolonego za
własne pieniądze. Takie rozwiązanie zasadniczo jest zgodne z
regulującymi tę kwestię przepisami rozporządzenia ministrów
edukacji narodowej oraz pracy
i polityki socjalnej z 12.10.1993
r. w sprawie zasad i warunków
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
dorosłych (Dz.U. 1993, nr 103,
poz. 472, ze zm.). Należy jednak
pamiętać, że w takiej sytuacji
Pani pracodawca powinien zawrzeć z Panią specjalną umowę
szkoleniową. W jej treści mogą

pojawić się zastrzeżenia, że jeżeli
Pani, jako pracownik, któremu
sfinansowano szkolenie w trakcie
nauki lub po jej ukończeniu w
terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż trzy
lata rozwiąże stosunek pracy za
wypowiedzeniem lub sprawi, że
to pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia
z Pani winy, albo też porzuci
pracę, wskutek czego stosunek
pracy wygaśnie, to będzie Pani
zobowiązana do zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na Pani naukę. Koszty te mogą
wówczas odpowiadać wysokości
proporcjonalnej do czasu pracy
po ukończeniu nauki lub czasu
pracy w czasie nauki, chyba że
pracodawca odstąpi od żądania
zwrotu kosztów w całości lub
części. Naturalnie, nie ma Pani
obowiązku podpisywania takiej
umowy, choć wtedy pracodawca
zapewne nie sfinansuje Pani
dodatkowego kształcenia.

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
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Z LOTU PTAKA

Fot. Marek Tkacz/Archiwum
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Urbanistyczny chaos rekonstrukcji północnej części jeleniogórskiej starówki (ulice Kopernika i Forteczna) szokuje najbardziej widziany z pokładu samolotu.
Miejsce dawnej, gęstej zabudowy kamienicznej, zajęły mrówkowce z piwnicznych półek projektantów z lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, lub pozostały
puste przestrzenie po wyburzeniach. Wolne grunty dają jeszcze nadzieję na normalne zagospodarowanie, choć postawione w minionym pięcioleciu dwa
obiekty: kamienica pod złotym lwem oraz parking wielopoziomowy pasują tu nijak. Pozostaje powrócić pamięcią do czasów, kiedy stara zabudowa tu była
i pomarzyć, że być może kiedyś podobna powróci. Los zabudowy miasta kroczy bowiem przez wieki bardzo krętymi ścieżkami.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Justyna Kowalczyk twarzą Szklarskiej Poręby?
dziennikarzy z całej Polski i
ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego oraz prezesa PZN, Apoloniusza Tajnera.
Panowie grzali się w cieple sławy
Justyny Kowalczyk podczas konMistrzyni zaczęła budować polanie Jakuszyckiej, zarówno ferencji prasowej w hotelu Bornit
wizerunek Szklarskiej Poręby sportowe, jak i rekreacyjne. w miniony czwartek.
i jej sportowej części, Jakuszyc, Zgłosiliśmy także chęć organiAmbitne zadanie, jakie pobez żadnych formalnych ustaleń. zacji rozgrywek mistrzowskich w stawił przed sobą burmistrz,
Kilkakrotnie przed kamerami biatlonie i biegach narciarskich będzie trudno wynegocjować z
telewizji ogólnopolskich mówiła – mówi burmistrz Szklarskiej Apoloniuszem Tajnerem. Jemu
o wspaniale przygotowanych Poręby, Arkadiusz Wichniak.
na pewno bliższe jest centrum
tra sach w Ja k ubiegowe na
szycach i wielkim Najważniejszą decyzją, jako podjęło w ostatnim K u b a l o n c e
w ra żen iu, ja k ie Ministerstwo Sportu, jest przeznaczenie środ- w Beskidzie
wywierała na nią
ków ( 3 mln 300 tyś.) na rozbudowę ośrodka Śląskim. Na
wielka rzesza biejego budowę
narciarskiego w Jakuszycach
gających w Jakuw ydano w
szycach Polaków,
ubie g ł y m i
Czechów czy Niemców.
– Wszyscy mieszkańcy chcieli- tym roku, 5 milionów złotych.
W Jakuszycach jest jeszcze do by, żeby nasze miasto stawało się Przedstawiane jest jako wizyśrody, kiedy pobiegnie w ostatniej coraz bardziej tętniącym życiem tówka biegowa PZN, ale śniegu
konkurencji mistrzostw Polski w kurortem, a Justyna Kowalczyk, tam zdecydowanie mniej niż w
biegach narciarskich.
jako wizytówka i jego stała by- Jakuszycach i są górale, którzy
– Mamy nadzieję, że mistrzyni walczyni może nam w tym nie- płotami grodzą trasy biegnące
przysłuży się promocji Szklar- zwykle pomóc. Naszym celem przez ich pola.
skiej Poręby. Istnieje już pewien będzie hasło Szklarska Poręba
W Jakuszycach takich problezamysł, ale nie chcę go zdradzać - stolica polskiego narciarstwa mów nie ma, jest też stowarzyprzed rozmowami z PZN. Na pew- biegowego.
szenie Biegu Piastów, które jest
no będziemy wspierać wszystkie
Zdobywczyni pucharu Świa- na polanie gospodarzem, a prezes
działania odby wające się na ta przyciągnęła w Karkonosze PZN może jedynie wystąpić tam

Justyna Kowalczyk na trasie

Marzy
o olimpijskim złocie
W miniony czwartek (26 marca)
Justyna Kowalczyk podsumowała
zakończony właśnie, najwspanialszy
dla niej sezon – zdobyła w nim trzy (dwa
złote i brązowy) medale mistrzostw
świata i małą Kryształową Kulę za
triumf w biegach dystansowych. A
przede wszystkim jako pierwsza w historii polskiego narciarstwa biegowego
zwyciężyła w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata, wygrywając Kryształową Kulę. Zawodniczka dołożyła
do swojej kolekcji kolejny medal. W

Fot. Ania

Władze miasta pod Szrenicą dostrzegły olbrzymi potencjał Justyny Kowalczyk, nowej polskiej idolki sportów
zimowych. Już w kwietniu burmistrzowie będą rozmawiać
z Polskim Związkiem Narciarskim o wykorzystaniu wizerunku Justyny przed przyszłym sezonem zimowym.

Od lewej : Justyna Kowalczyk , Mirosław Dzrewiecki, Apoloniusz Tajner
jako gość Juliusza Gozdowskiego,
współtwórcy potęgi miejsca coraz bardziej znanego w Europie.
Pewnie dlatego J. Gozdowski nie
został zaproszony na konferencję prasową dwóch panów od
sportów, bo mógłby uświadomić
dziennikarzom z całej Polski, że
Jakuszyce to potęga narciarska,

która prężnie się rozwija bez
jednego państwowego grosza, a
Kubalonka, mimo włożonych w
nią pieniędzy, Jakuszyc na pewno
nie przebija.
Panowie i panie zaczęliby
zadawać niewygodne pytania.
Tych uniknięto w czwartek w
Bornicie, ale na pewno są aktu-

minioną środę w Jakuszycach zdobyła
mistrzostwo Polski seniorek w biegu
narciarskim na 15 km techniką klasyczną (46.37,0 s). Nasza mistrzyni
podkreśliła, że Jakuszyce to doskonała
baza treningowa, na której ma zamiar
nadal trenować. A przed Justyną jeszcze
trudne zadanie: przygotowanie do XXI
Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które
odbędą się w kanadyjskiej miejscowości
Vancouver w 2010 roku. Biegaczka
obiecała dołożyć wszelkich starań, aby
jak najlepiej przygotować się i wypaść
w Vancouver. Na pytania o najbliższe
plany, Justyna powiedziała, że zaraz po

Świętach Wielkanocnych wyjeżdża na
obóz relaksujący do Polanicy Zdroju.
Od połowy maja rozpoczynają się
zgrupowania kadry, a od listopada
przygotowania do sezonu.
Justyna jest jedyną zawodniczką z
Polski, która zdobyła Puchar Świata,
a w jej macierzystym kraju nigdy nie
były rozgrywane zawody o tej randze.
Minister sportu Mirosław Drzewiecki
powiedział, że jest szansa na zorganizowanie Pucharu Świata, lecz nie ujawnił w
tej kwestii żadnych szczegółów.
Polska „Królowa Nart” oznajmiła, że w
mistrzostwach Polski wcale nie czuła

Marta Oreszczuk to jedna z najbardziej znanych szczy- rzyńskie, ale trwały one krótko.
piornistek w naszym regionie. W piłkę ręczną grała 26
– Nigdy nie zmieniła Pani
lat! Najlepsza nasza skrzydłowa w marcu tego roku niebarw klubowych. Dlaczego? Nie
spodziewanie skończyła karierę.

– Co spowodowało, że podjęła Pani decyzję o zakończeniu
kariery szczypiornistki?
– Kończę karierę, bo otrzymałam wypowiedzenie. W związku z tym nie mam już
mot ywacji do gr y.
Poza tym swoim odejściem zrobiłam miejsce
w składzie młodszym
dziewczynom.

– Kiedy rozpoczęła Pani
swoją przygodę z piłką?
Moja przygoda z piłką rozpoczęła
się od 10 roku życia. W pierwszym
meczu w Warszawie zdobyłam
dwie bramki i tak weszłam na stałe
do pierwszej drużyny, wówczas II
– ligowej.
– Ile najwięcej strzeliła Pani
bramek?
W rozgrywkach ekstraklasy w
Rudzie Śląskiej, w meczu przeciwko Zgodzie 13 bramek. Zawsze wynik powyżej 10 bramek uważałam
za bardzo dobry.
– Z klubem jest Pani od zawsze.
Czy nigdy nie było chwili zawahania? Nie chciała pani odejść?
– Nie, nigdy nie chciałam opuścić Jeleniej Góry. Jestem ściśle
związana z tym miastem. Tu mam
rodzinę, pracę, tu studiowałam.
Tu podjęłam pracę zawodową. Nie
miałam też dłuższych przerw w
grze, jedynie dwa urlopy macie-

(Ania/Mar)

się faworytką. Biegła za to bez presji,
nie myślała o tym, że musi koniecznie
wygrać, a wtedy łatwiej jest o potknięcia:
– Łatwiej jest czasem zdobyć Mistrzostwo Świata, niż Polski – powiedziała
Justyna Kowalczyk. – Po tylu biegach,
przejechanych kilometrach, nie chce
spocząć na laurach. Mogła już odpoczywać a przyjechała do Szklarskiej Poręby
- Jakuszyc. Dlaczego? – Ponieważ jest
to już jeden z elementów przygotowań
do zimowej Olimpiady. Złoty medal na
Igrzyskach Olimpijskich, to bowiem największe marzenie naszej zawodniczki.
Aldona Hawer
Fot. Archiwum Marty Oreszczuk

Ostatni rzut Marty

alne, na przykład, gdzie powinna
być zimowa stolica biegów narciarskich w Polsce?
Oby pochlebne opinie Justyny
Kowalczyk pomogły rozstrzygnąć
ten dylemat na rzecz Jakuszyc.

było żadnych propozycji?
Propozycji dostałam kilka, ale
takie o których nawet nie warto
wspominać. Były też nawet propozycję z klubów zagranicznych,
ale rozpatrywałam je w ciągu
jednego dnia.
– Najpiękniejszy moment w
karierze...
Najpiękniejsze lata spędzone na
boisku rozpoczęły się od momentu
wejścia do ekstraklasy, już jako
Jelfa Jelenia Góra, wtedy emocje
były największe. Klub był tak
zorganizowany, że dziewczynom
chciało się przychodzić, chciało
się grać. Chętnych do gry u nas
nie brakowało. Co najważniejsze,
co roku było coraz lepiej. Jednym
z najpiękniejszych momentów było
na pewno zdobycie po raz pierwszy
medalu Mistrzostw Polski.
– Jest taki mecz, który najbardziej utkwił w Pani pamięci?
Na pewno awans do ekstraklasy miał ogromne znaczenie, ale
niezapomniany dzień to mecz z

Bayerem Leverkusen. Był rok 2004.
Wywalczyłyśmy wtedy awans do
półfinału Pucharu Europy Chalange Cup. Radość ze zwycięskiego
meczu była ogromna! W zasadzie
w meczu padł remis, który dawał
nam awans, a nie znanej i faworyzowanej drużynie niemieckiej.
Wcześniej na wyjeździe przegrałyśmy, różnicą 11 bramek, więc
mecz w Jeleniej Górze mógł być
jednostronny. Jednak dzięki wielkiej motywacji i wspaniałych kibicach, którzy nas dzielnie wspierali,
dokonałyśmy rzeczy, wydawało się
wtedy, niemożliwej.
– Czy czuje się Pani spełniona, jak sportowiec?

Nie czuję się spełniona, jako
sportowiec. Nigdy nie grałam
w kadrze, nie osiągnęłam jakiś
spektakularnych sukcesów. Nie
mam w domu szaf wypchanych
medalami czy pucharami. Czuję
się za to bardzo spełniona, jako
człowiek. Mam wspaniałą rodzinę
i pracę, która przynosi mi coraz
więcej radości.
– Czy mowa tu o pracy trenerki?
Tak, drugi rok trenuję najmłodsze dziewczynki MKS Finepharm.
Mam zamiar w tej materii działać
nadal. Mam dużo planów, przede
wszystkim chciałabym poprawić

system szkolenia dzieci i wdrożyć
go w naszym mieście. Na co dzień
pracuję w Wydziale Oświaty i
Wychowania w Urzędzie Miasta,
co sprawia mi wcale nie mniejszą
radość i satysfakcję.
– Czy już nigdy nie zobaczymy Marty Oreszczuk w akcji
na boisku?
Tego jeszcze nie wiem. Oficjalnie
skończyłam karierę, nie wykluczam jednak, że zagram w jeszcze
jednym pożegnalnym meczu.

Aldona Hawer

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Siedem medali naszych zawodników!
Zacięte walki toczyły się na
dwóch matach. Zawody stały na
bardzo dobrym poziomie sportowym zarówno w konkurencji Full
Contact jak i w konkurencji Semiknockdown.
Z naszego klubu wystartowała
10 osobowa ekipa seniorów z
sekcji JG i KG z początkowej liczby
14 powołanych zawodników i
zawodniczek.
W ostatnich dniach przed zawodami musiała niestety wycofać
się ze startu Kasia Starzyńska z
powodów zdrowotnych a wcześniej
inna trójka naszych utytułowanych
i doświadczonych zawodników z
różnych powodów zrezygnowała

ze startu Marcin Świętoń, Grzesiu
Maślanka i Marcin Szymczyk.
Mimo mniejszej ilości naszych
zawodników zdobyliśmy aż 7
medali – 2 złote, 2 srebrne i 3
brązowe!
Najlepiej spisał się Piotr Cieśliński , który walczył w obu konkurencjach! Zarówno w FC jak i w SK
zdeklasował swoich przeciwników
kilka walk kończąc w piękny sposób przed czasem i zdobywając dwa
złote medale w kat. – 65 kg! Otrzymał on także Tytuł Najlepszego
Zawodnika Turnieju Semi-knockdown Bogdan Zapotocki w ładnym
stylu wywalczył brązowy medal w
SK w kat. 70 kg przerywając tym

samym swą ostatnio „pechową
passę” na zawodach.

W FC ładnie spisali się Kopeć
Adam i Gładysz Paweł z sekcji
Kamienna Góra. Pierwszy sięgnął
po srebro (- 75 kg), a drugi po
brązowy medal w kat. – 90 kg.
Podobnie Łukasz Siedlanowski (JG)
zdobył srebro w kat. – 85 kg a brąz
przypadł Rafałowi Olszewskiemu
(JG) w kat. +90 kg .
Pozostali nasi zawodnicy i zawodniczki odpadli w eliminacjach
lub przegrywając walki o 3 miejsce….należy pochwalić świetne
walki Pawła Oleksego (KG) w
kategorii – 85 kg FC, który w walce
eliminacyjnej znokautował swojego oponenta a w kolejnych dwóch
walkach musiał uznać wyższość
swoich przeciwników ulegając im
na punkty…

Aldona Hawer
Fot. R.Ignaciak

Dnia 21 marca 2009 roku w Brzeszczach odbyły się V Mistrzostwa Polski OYAMA PFK w konkurencji Full Contact
Karate (Thai Kick Boeing) oraz Ogólnopolski Turniej Seniorów Oyama Karate w konkurencji Semi–knockdown.
Wystartowało w nich 104 zawodników z 27 klubów z
Polski.

I liga!
I liga! Sudety!

Sudety Jelenia Góra są już pewne utrzymania w I lidze! Nasi
koszykarze pokonali w Rzeszowie
tamtejszą Resovię 80:79!
Wspaniały „prezent” na urodziny Jarosławowi Wiluszowi
sprawiła jego drużyna, wygrywając trzeci decydujący mecz w

Rzeszowie.
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza osiągnęli cel, jaki zakładano przed sezonem, czyli
utrzymanie się na zapleczu ekstraklasy.
Resovia Rzeszów – Sudety Jelenia Góra 79:80

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników - mówią sportowcy

Wygrali
na wyjeździe
Bardzo udany wyjazd zaliczyli siatkarze AZS Kolegium
Karkonoskie Jelenia Góra.
Nasi zawodnicy walczą obecnie o zajęcia jak najwyższego
miejsca (od V do IX) w IV
lidze.
Akademicy pokonali tym
razem w Oławie, tamtejszą
Olavie 3:0. Cały mecz toczył się
pod dyktando jeleniogórzan,
którzy już pierwszego seta
wygrali sześcioma punktami. Drugie starcie było już
nieco wyrównane, ale dobra
gra w obronie pozwoliła na
prowadzenie w setach 2:0.
Dzięki czemu, ostatni set był
już tylko formalnością, jego
także siatkarze z Kolegium
Karkonoskiego zw yciężyli
25:21.

Jakub Czech zdobył w Rzeszowie zwycięskiego kosza

Aldona Hawer
kwarty : (16:24, 14:22, 22:20,
27:14)
Sudety: R. Niesobski 23, J. Czech
14, K. Samiec 12, M. Matczak 10, T.
Wojdyła 9, G. Kruk 6, A. Grygiel 2,
J. Wilusz 2, Ł. Niesobski 2.

Olavia Oława – AZS KK
Jelenia Góra 0:3 (19:25,
23:25, 21:25)
AZS KK: Florkowski,
Dyl, Romańczyk, Tabaka,
Nowotny, Cisek, Stasiak,
Mroczkowski.

Pewna wygrana Cukierków
Koszykarki Finepharm AZS Kolegium
Karkonoskie Jelenia Góra przegrały z
Cukierkami Brzeg 58:79.
Mecz w Brzegu był czwartym starciem
o utrzymanie się w Ford Germanz
Ekstraklasie. Najlepszą zawodniczką
dzisiejszego meczu można śmiało
uznać - Amerykankę Ofę Tulikihihifo z
Odry Brzeg, która zdobyła w sumie aż
29 punktów. W jeleniogórskim zespole
najskuteczniejsza była Maxann Reese
( 19 pkt.), pięć mniej rzuciła Joanna
Górzyńska-Szymczak ( 14pkt.).
W zespole gospodarzy całkiem dobrze

zaprezentowała się dobrze znana jeleniogórskim kibicom Magdalena Gawrońska :w sumie zdobyła 11 punktów.
Aldona Hawer

Cukierki Odra Brzeg - Finepharm AZS
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
79:58
kwarty: 23:6, 20:14, 24:18, 12:20
AZS KK: M. Reese 19, J. GórzyńskaSzymczak 14, H. Meerideth 10, M.
Skorek 5, D. Wójcik 4, O. Okorie 4, D.
Arodź 2, N. Niewrzawa 0.

KONKURS
Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD –zespołu Dżem
2.Książka – „Rubryka pod różą” autorstwa Małgorzaty Łukasiewicz.
Gratis do każdej nagrody „Limerykiem dookoła Jeleniej Góry”
autorstwa Grzegorza Żaka.
PYTANIA:
1. 1 5. kwietnia o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie się
spotkanie dyskusyjne poświęcone jeleniogórskim tramwajom. Oprócz
interesującej dyskusji zaplanowano multimedialny pokaz fotografii
dawnych tramwajów jeżdżących po ulicach Jeleniej Góry. To spotkanie
ma związek z okrągłą rocznicą likwidacji sieci tramwajowej w stolicy
Karkonoszy. Ile lat mija od ostatniego regularnego przejazdu tramwajów
w Jeleniej Górze?

Po błędach w uchwale, sport pod kreską
Fot. tejo

Fot. Organizator
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Złe wiadomości dla klubów sportowych, które liczą na
wsparcie z budżetu miasta. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej uznało za nieważną uchwałę rady miejskiej w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu w Jeleniej Górze.
W uzasadnieniu swojej uchwały, do którego dotarliśmy, KRIO
punktuje radnych jeleniogórskich
i twórców projektu dokumentu,
wytykając wiele błędów i uchybień.
Jeden z błędów to wykluczające
się zapisy dotyczące okresu obowiązywania, czyli mocy prawnej:
z jednej strony – dwa tygodnie
po opublikowaniu w Dzienniku Urzędow ym Województwa
Dolnośląskiego, z drugiej – od 1
stycznia bieżącego roku. – Nadaje
to uchwale moc wsteczną. Taki
zapis jest sprzeczny z prawem
– czytamy w uzasadnieniu.
Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej z wraca także uwagę, że w treści uchwały
nie ustalono warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego. Wskazano jedynie
warunki i tryb postępowania w
zakresie ubiegania się o wspieranie i rozwój sportu.
W tej sytuacji jeleniogórskie
kluby sportowe, które liczą na
wsparcie miasta, na razie nie
dostaną nic. Teraz radnym pozostaje zaskarżenie decyzji KRIO
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Aldona Hawer

a/ 20 lat
b/ 40 lat
c/ 10 lat

2. W
 niedzielę 26. kwietnia o godzinie 14:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie się autorskie spotkanie dyskusyjne z Ewą Wachowicz –dawną rzeczniczką rządu Waldemara Pawlaka, a obecnie podróżniczką i prowadzącą
znany program kulinarny „Ewa gotuje” która w jeleniogórskim Empiku
promowała będzie swą najnowszą książkę (do nabycia w Empiku), której
tytuł brzmi „Ewa gotuje”. Ewa Wachowicz ma na swoim koncie również
i inne sukcesy. Mowa o….. (odpowiedzi szukaj na łamach :Będzie się
działo na www.jelonka.com)

a/ tytule: Miss Polonia i III. Wicemiss Świata
b/ odznaczeniu: „Zasłużona dla Jeleniej Góry”
c/ nagrodzie „Złote lwy” za film pt.: „Kuchnia Ewy”

Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................

Poprzedni konkurs wygrali:

1. Paweł Wojtczak - Płyta CD „ Reklamy na niebie „ zespół Leniwiec
2. Agata Bondarewicz - książka „ Technika uczuć „ Erica Emmanuela Schmitta

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KS Karkonosze Jelenia Góra zremisowały w swoim
pierwszym meczu rundy rewanżowej z zespołem Kuźni
Jawor 0:0
Dzisiejszy mecz był pierwszym w tegorocznej rundzie dla
podopiecznych Leszka Dulata.
Niestety kibice zgromadzeni na
stadionie przy ul. Złotniczej nie
zobaczyli żadnej bramki.
Piłkarze Karkonoszy wyszli na
mecz w koszulkach z napisem:
(z przodu): Promocja Miasta za
300 złotych – „dziękujemy” oraz
(z tyłu) „Gramy dla siebie”. Akcja
protestacyjna zawodników KSK
miała na celu zironizowanie
decyzji władz miasta o zaniżeniu
kwoty stypendiów, które należą
się wszystkim sportowcom. Przypomnijmy kwota, którą wcześniej deklarowano była o wiele
wyższa, jeleniogórscy piłkarze
czują się oszukani.
Na mecz niezwykle zdeterminowani wyszli Marek Siatrak i
Leszek Kurzelewski. Obaj pochodzą z Jawora i chęć „pokazania się
„ przed byłą drużyną dodatkowo
zmobilizowała naszych zawodników. Dodatkowo, warto podkreślić, że trener biało- niebieskich
także jest jaworaninem i na
wygranej w dzisiejszym meczu
bardzo mu zależało.
Pierwsza połowa meczu to
lekka przewaga naszych piłka-

rzy. Kuźnia kilka razy próbowała zagrozić naszej bramce,
jednak dobra dziś gra Leszka
Kurzelewskiego na wiele im nie
pozwoliła. Leszek rozbijał skutecznie ataki gości. W 30 minucie
dogodnej sytuacji strzeleckiej
nie wykorzystał Daniel Kotarba.
Rzut wolny „ przestrzelił” także
Łukasz Kowalski. Przed przerwą
Kuźnia wyprowadziła jeszcze
dwie dość dogodne kontry, ale
obie na szczęście Karkonoszy, nieskutecznie. Bardzo dobrze strzegł
dziś bramki Michał Dubiel.
W przerwie zimowej zespół
wzmocnili: Ernest Polak z Piasta
Nowa Ruda, Daniel Burszta z AKS
Strzegom, a dwa tygodnie do zespołu dołączył Ukrainiec Andriej
Lapin. Niestety pierwszego z nich
nie zobaczyliśmy dziś na boisku.
Nowi piłkarze KSK w pierwszym,
ligowym meczu nie zachwycili
jeleniogórskiej publiczności.
W drugiej połowie biało – niebiescy utrzymy wali optyczną
przewagą, niestety nic z niej nie
wynikało. Kuźnia grała bojaźliwie. Co prawda, potrafiła stworzyć w miarę klarowne sytuacje,
ale jeśli chodzi o ich wykończenie, to z tym elementem zupełnie
sobie nie radziła. Na szczęście w

Łukasz Kusiak próbuje odebrać piłkę przeciwnikowi

Dobry wynik młodego narciarza
Robert Łapucha uczeń I gimnazjum
w Karpaczu im. Ratowników Górskich
osiągnął bardzo dobre wyniki w Narciarstwie Alpejskim.
Rozegrano dwa przejazdy, do wyników
liczyła się najlepsza z dwóch prób. W
drugim z przejazdów Stefania Staszel
uzyskała 118,07 km na godz. Dla
porównania najszybszy junior Robert
Łapucha (Śnieżka Karpacz) zanotował
wynik 115,64 km na godz.
24.01.2009 zawody FIS
Ricki Czechy
47 SKIINTERKRITERIUM

Gigant 11 miejsce
09.03.2009 Białka Tatrzańska
Puchar Holmenkolena
Próba szybkości Junior młodszy
I miejsce 115,64 km/h
21.03.2009 Jurgów
Finał zawodów Pucharu Polski w
slalomie
IV miejsce
W sezonie 2008-2009
Generalna klasyfikacja Pucharu
Polski Junior młodszy
V miejsce 523 pkt.
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Bez bramek na początek wiosny

Fot. R.Ignaciak

SPORT

Mimo wielu akcji Karkonoszom nie udało się strzelić gola
miarę pewnie dała sobie radę
nasza linia defensywna. Zmiany, które przeprowadził trener
jeleniogórzan na nie wiele się
zdały, nie wniosły do gry żadnego

ożywienia. Pod koniec spotkania
nasz najlepszy snajper Łukasz
Kowalski w ykony wał jeszcze
rzut wolny, piłka jednak trafiła w
głowę jaworskiego obrońcy.

Ostatecznie mecz kończy się bezbramkowym
remisem 0:0.

Aldona Hawer
zdjęcia: R.Ignaciak

KS Karkonosze JG – Kuźnia Jawor 0:0 Skład
Karkonoszy: Dubiel, Kusiak, Lapin, Siatrak, Bijan,
Burszta, Wojtas, Kotarba, Kurzelewski, Kowalski,
Kogut. Na zmianę wchodzili: Krupa, Adamczyk,
Kołodziejczyk, Walczak
Żółte kartki: Kotarba, Kogut. Widzów: 400

Kibice Karkonoszy wspierali dzielnie przez cały mecz swoich piłkarzy

Za zakazem
Podziękowania:
Trenerzy – Kazimierz Mazur , Waldemar
Cich
Kierownictwo KS „Śnieżka”w tym Prezes
Jerzy Stryjecki
I Gimnazjum w Karpaczu im. Ratowników
Górskich za cierpliwść i wyrozumiałość,
a w szczególności dyrekcji oraz wychowawczyni Pani Annie Cirko-Dobieckiej.

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

Aldona Hawer

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

30 marca 2009 r.
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PROGRAM TV

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

Od 20 marca 2009 - 23:30 do 27 marca 2009 - 21.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE
Atrakcyjna para szuka - zadbanej, atrakcyjnej, dyskretnej przyjaciółki w celu wspólnych spotkań
- 512 311 660
Ja 36 - szukam kobiety zadbanej
która wie co chce od życia i która
też szuka swojej połowy - 796
252 317
Malowanie - Malowanie - 609
172 300
Miły 48 lat pozna małżeństwo
- z Panią Bi lub Panią Bi. J.Góra
rozmowa z Panią Zapewniam
i oczekuje dyskrecji. - 607 495
461
Miły pan 28 latek - dla pan warto
panie - 781 509 243
Poznam koleżankę - do wspólnego pettingu i masturbacji tylko
sms - 798 657 117

USŁUGI
REMONTOWE
Kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody, duże
powierzchnie) solidnie i
fachowo - 075 75 14 321, 608
658 351, 668 165 266
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele wiele innych
- solidnie i szybko - 880 992
649
Dekarstwo - pokrycia
(dachówka, papa, blacha) oraz
doceplenia budynków - 504
997 671
Malowanie - 609 172 300

Remonty mieszkań, pełny
zakres usług – tanio i solidnie
– 698 056 197
179301. Ocieplenia i remonty Ocieplanie budynków oraz wszelkie prace remontowe. Pomagamy
w zakupie materiału. Atrakcyjne
ceny. Szybko i solidnie. Maciej
- 607 190 004
178907. Remonty - Usługi
remontowo budowlane w zakresie: - glazura i terakota - panele,
podłogi - tynki, regipsy, itp - 609
335 334

Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
179833. Remonty - prace remontowo-wykończeniowe mieszkań
i nie tylko. Regipsy, gładzie,
tynki, malowanie, panele, montaż
drzwi, sufity podwieszane. Solidnie i dokładanie - 796 801 777
180942. Roboty ziemne wykopy
- równanie terenu, przyłącza
wodne, kanalizacyjne, oczyszczalnie ekologiczne, szamba
- 785 535 629
178909. 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

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:

179299. Wykończenie wnętrz
- tanio - Oferujemy Państwu
szeroki zakres usług remontowo
budowlanych w zakresie: - glazura - panele, podłogi - tynki,
regipsy, ocieplenia. itp - 607
190 004
Brukarstwo - granit - Brukarstwo
- granit - 502 238 662
Budman - Usługi ogólnobudowlane, remonty domów, mieszkań
adaptacje strychów, izolacje.
Łazienki kompleksowo - 601
682 881
Budman usługi budowlane - Tynki
z agregatu gipsowe, cementowe.
Gładzie szpachlowe, bezpyłowe
szlifowanie, malowanie. Montaż
płyt G-K - 601 682 881
Budujemy dom - Firma budowlana „Dom pod klucz” - 507
445 930
Cyklinowanie bezpyłowe - układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja starych podłóg, sprzedaż kleju i lakieru FHU KLEPKA
- 692 679 891
Cyklinowanie układanie parkietu
- mozaiki podłóg, renowacje
starych podłóg profesjonalnie
- 601 313 541
Dekarstwo-blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe
wstawiamy okna remontujemy
stare dachy stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A do
Z - 693 788 140
Firma budowlana - więźby
dachowe, usługi wysokościowe,
ogrody, wykończenia, altany
- 889 897 143
Kamieniarstwo - grille, kominki
galeria - 725 344 210
Kompletne remonty mieszkań wewnątrz i zewnątrz. Najsolidniej
i Najtaniej w mieście - 721 113
929. ginger12@gazeta.pl - 721
113 929
Koparka/Wywrotka 10t. - Wszelkie usługi związane z robotami
ziemnymi, rozbiórki budowlane,
oraz dowóz ziemi, zwietrzeliny
itp. na potrzeby klienta - 607
540 408
Minikoparka, małe wykopy przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Naprawa okien - drzwi - konserwacja, wymiana uszczelek
szyb, renowacja drewnianych,
montaż - demontaż stolarki - 606
508 723
Ocieplenia budynków - Ocieplanie budynków. Pomagamy
w zakupie materiału. Atrakcyjne
ceny. Szybko i solidnie. Maciej
- 607 190 004

Ocieplenia budynków - różnego
rodzaju remonty mieszkań prace malarskie ozdobne - 792
764 018
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika - 510 171
859
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723

Remonty - kompleksowo, tanio i solidnie
698 056 197
Panele podłogowe malowanie łazienki, glazura oraz inne prace
tanio i solidnie - 608 425 553
Płytki, glazura, panele - malowanie, itp. remonty mieszkań - 509
362 908
Prace budowlane - Szybko,
fachowo, elastyczne ceny, na
trzeźwo - 509 939 927
Przyjmę zlecenia budowy domów
- stany surowe, ogrodzenia. Czysto solidnie - 669 266 661
Remonty - szeroki zakres usług
- 665 208 696
Remonty - regipsy - płytki, panele
uczciwie i solidnie - 516 137
331
Remonty łazienek - kompleksowo
- 602 436 628
Remonty kompleksowo - tanio i
solidnie - 783 255 751
Remonty kompleksowo - - tanio
- 668 016 400
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
Remonty mieszkań - usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Remonty mieszkań tynki - gładzie, malowanie, regipsy, panele,
sufity podwieszane, dwupoziomowe itp. Tanio, solidnie - 794
116 145
Remonty mieszkań, domów, biur
- Tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp
ogólnobudowlane okolice Jeleniej Góry - 609 173 963
Remonty mieszkań, malowanie
- gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
RENOMAX ogólnobudowlane
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje - 606
508 723
Stawianie stanów surowych
- wykończenia typu gładzie,
regipsy, panele, kafelki. Ocieplanie budynków - 503 868 105
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

Stawianie stanów surowych
- Wylewanie stropów różnego
rodzaju, układanie kostki brukowej - 669 139 651
Tynki - maszynowe cementowowapienne i gipsowe, faktura VAT
jeśli potrzeba. Szybko fachowo
tanio - 601 372 447
Tynki gipsowe - ręcznie dobra
jakość - 602 473 894
Tynki gipsowe cementowo - wapienne maszynowe - 721
582 581
Ty n k i r ę c z n e - c e m e n t o w o
wapienne, szybko i solidnie 519 569 162
Tynki ręczne - wykonam - szybko
i solidnie - 798 628 642
Układanie kostki granitowej oraz puzzli - 511 324 011
Układanie parkietów - i paneli
podłogowych - 607 937 690
Usługi elektryczne - Wykonam prace elektryczne w każdym zakresie-nowe instalacje,
wymiana starych, awarie ,
naprawy, pomiary, solidnie i
niedrogo - 602 659 842
Usługi ogólnobudowlane - glazura, panele, hydraulika - 510
171 859
Usługi ogólnobudowlane - malowanie, tapetowanie, panele,
instalacje elektryczne, uprawnienia do 1kw. - 607 836 713
Usługi remontowo - budowlane
- Remonty mieszkań, biur, adaptacja pomieszczeń, gwarancja
wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 884 134 161

Ogrody - zakładanie,
pielęgnacja, kostka brukowa, murki, ogrodzenia
stalowe, oczka wodne,
wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie
- faktury VAT
- 888 680 193
Usługi remontowo - budowlane
- kompleksowe wykończenie
wnętrz, docieplenia budynków
- 725 659 396
Usługi remontowo-budowlane
- Remonty mieszkań, biur, adaptacja pomieszczeń, gwarancja
wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 884 134 161
Wszystko z kamienia i betonu
- Podjazdy, place, schody, murki.
Elastyczne ceny, na trzeźwo
- 509 939 927
Wykonuję stawianie budynków
- ogrodzenia z klinkieru, różnego
rodzaju ocieplenia budynków,
układanie bruku - 693 762 761
Wykonuje prace remontowe
- gładzie, tynki, glazura, panele,
regipsy, malowanie oraz docieplenia budynków - 790 821 262
Wykonujemy elewacje, remonty podłogi oraz inne usługi z branży
- 793 759 343
Wykonujemy tynki maszynowe
- gipsowe i cementowe. Szybko

tanio i profesjonalnie. Faktura vat
w razie potrzeby - 667 934 227
Wykonujemy tynki maszynowe
- gipsowe i cementowe. Szybko
tanio i profesjonalnie. Faktura vat
w razie potrzeby - 667 934 227
Wznoszenie dachów - remonty
więźby dachowej dachów, elewacje - 511 311 510

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - ślubna,
plenerowa, biznesowa, reklamowa - 514 666 031
Agencja Fotograficzna - Czy
można mieć sesję fotograficzną
obsługiwaną przez dwóch fotoreporterów w przystępnej cenie
? TAK! Zadzwoń i sprawdź nasze
ceny. TYLKO U NAS! Prezentacja Zdjęć podczas zabawy
weselnej - 514 666 031
Etykiety towarowe - full kolor,
samoprzylepne, małe nakłady.
Cena i ilość do uzgodnienia.
Foto New, Różyckiego 19 - 606
996 894
FOTO VIDEO Magic Studio - Oryginalnie i profesjonalnie. Inaczej
niż inni magicstudio@poczta.fm
- 507 180 383
Zdjęcia do dokumentów - Dowodowe, paszportowe i inne. W
zakładzie od 10 zł. Także w domu
u klienta (+ dojazd ) Foto Nes
Różyckiego 19 - 606 996 894

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się osobą starszą – zrobię zakupy, ugotuję,
posprzątam – 665 733 268
Matka na urlopie wychowawczym zaopiekuję się dzieckiem
– 075 75 239 98
Dyspozycyjna (33 lata) - od PN
– ND zaopiekuję się dzieckiem 15 lat. Lubomierz lub jego okolice
PILNE - 696 285 902
Opieka i pomoc - przy starszych
osobach - 600 654 454

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Korepetycje z francuskiego
- wszystkie poziomy, tłumaczenia, matura - 691 688 237
Korepetycje – nauczanie
początkowe w domu ucznia z
możliwością opieki po szkole
– 798 790 112
Angielski/Kowary - Nauczyciel
angielskiego z doświadczeniem
w nauczaniu w Polsce i Irlandii.
Wszystkie poziomy, przygotowanie do matury, egzaminów - 782
022 765
Historia analiza arkuszy - zakres
podstawowy i rozszerzony - 603
367 256
Jestem studentkom 3 roku Udzielę korepetycji z angielskiego na poziomie szkoły:
podstawowej, gimnazjum oraz
liceum - 693 696 245
Matematyka - Doświadczona
nauczycielka matematyki wytłumaczy, powtórzy (w milej i przyjaznej atmosferze) matematykę z

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
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OG£OSZENIA
zakresu: SP, gimnazjum i liceum
- 502 328 191
Nauczyciel j. angielskiego udzieli korepetycji. Możliwy
dojazd - 691 738 511
Niemiecki - Oferuje naukę od
podstaw, a także na poziomie
zaawansowanym. Pomoc w
przygotowaniu do wyjazdów
za granicę. Zapraszam - 506
481 118
Studentka 2 go roku - fil. angielskiej udzieli korepetycji. 10zł/h
- 725 078 429

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.

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

AUTO KOMIS

USŁUGI
MUZYCZNE

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Muzyczne umilanie rozwodów Profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

NAJWIĘKSZA AGENCJA
WE WROCłAWIU
zatrudni dziewczyny,
najwyższe zarobki

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

Tel. 0 669 496 772

www.przycupwdolinie.pl

możliwość zakwaterowania

AUTO KOMIS
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

•
•
•
•
•
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 5.04.2009

HOTEL
kuchnia polska

www.hotelhalny.com.pl

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

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

info@hotelhalny.com.pl

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Halny

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH

Auto Komis Alfa
ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

www.lawendowewzgorze.pl

Twoje n
owe miejsce w Jeleniej Górze !
o
ją imprezę kolicznościo
Zorganizujemy Two
wą

Restauracja
Przycup w DoliRadomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

27

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE
HYDRAULICZNE
DOCIEPLENIA

OKNA

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

Z DREWNA

ENERGOOSZCZĘDNE

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

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

			
Kredyty
			

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

promocja wiosenna

OKNA

Z PCW

*
*
*
*
*

* 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

ENERGOOSZCZĘDNE

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

Jelenia Góra
ul.Sudecka 51
tel. 075 642 19 99

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

15%
RABATU NA PIZZE W LOKALU
KUPON WA¯NY DO 05.04.2009

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 marca 2009 r.
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OG£OSZENIA

wykształceniem muzycznym
- 603 560 398
Muzyczny duet - wesela - imprezy
- 609 851 863
Orkiestra Najlepsi - z Najlepszych Zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewnia profesjonalna oprawę
Twojej zabawy studniówki wesela
- 603 560 398
Profesjonalna orkiestra - na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym
skład m.in.Sax akordeon żeński
- 603 560 398
Summy swoi-band. - Zawodowi
muzycy - obecnie najlepsza
orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawe Twojej zabawy
studniówki wesela Pomyśl już
teraz - 603 560 398
Zespół - Wesela karaoke - Demo
na naszej stronie internetowej
e-mail kontakt@zespolprestiz.pl
Profesjonalnie i niedrogo - 517
900 425
Zespół muzyczny - wesela - wieczorki taneczne karaoke, imprezy
okolicznościowe - 603 785 794
Zespół muzyczny ELEAR Zespół muzyczny ELEAR - 606
778 341
Zespół Pieszczochy - wesela,
zabawy, dancingi - 604 186 987
Zespól muzyczny - wesela - wieczorki taneczne imprezy okolicznościowe - 603 785 794

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
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
samochodowych – 609 172 300
– 075 75 242 66
ELMET – ostrzenie narządzi:
skrawających, pił tarczowych,
noży do strugarek, artykułów
gospodarstwa domowego:
sitka, noże itp. – Spółdzielcza
38 – 600 322 373
Karcher - profesjonalne
czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów, rolet,
tapicerek samochodowych,
wystawiam rachunki – 609 600
807 – 075 642 03 15
Zabytkowe meble do renowacji
– 075 76 210 36
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul Karłowicza 25 – zakład czynny PN-PT
10-17 SB 10-13 – 075 64 21 598
– 603 835 483
Pracowałeś w Holandii – chcesz
zwrotu podatku, nawet do 5 lat
wstecz, uzyskać rodzinne,
dodatek do ubezpieczania
zdrowotnego – zadzwoń – 695
133 584

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

180097. Ścinka drzew - Ścinka
drzew w trudnych warunkach za
pomocą technik alpinistycznych
lub podnośnika koszowego,
karczowanie i frezowanie pni.
Wystawiamy faktury VAT, polisa
OC, pełne uprawnienia. - 605
326 223
179786. Księgowość - Biuro
Rachunkowe - kompleksowa
obsługa firm, * prowadzenie
Książki Przychodów i Rozchodów
(KPiR) - od 100,00 zł netto - cena
uzależniona od ilości dokumentów; * prowadzenie Księgi Handlowej (KH) - od 500,00 zł netto
- cena uzależniona od ilości pracowników i dokumentów; * ryczałt
ewidencjonowany - od 100,00 zł
netto; * płace - 20,00 zł netto za
jednego pracownika - cena stała
- 601 837 677
Anteny - pogotowie antenowe
- jeleniogórski serwis antenowy
z dużym 14 letnim doświadczeniem montujemy demontujemy
wszystkie instalacje antenowe
firma - 515 287 257
Auto-elektryk - Montaż autoalarmów, centralnych zamków,
pomoc w nagłych sytuacjach
- 602 659 842
Elektryk instalacje elektryczne nowe oraz modernizacja. Szybko
i solidnie. Taniej niż u konkurencji
- 725 419 007
Instalacje elektryczne - Wykonuję nowe i stare instalacje
elektryczne, kablowe, odgromowe: awarie, naprawy, pomiary,
odbiory - 882 456 421
Instalacje elektryczne - Wykonam instalacje elektryczne - 603
199 021
Instalacje elektryczne - pomiary
- odbiory - 601 572 681
Instalacje woda gaz co kanalizacja - Montaż pieców, bojlerów,
wymienników ciepła, kominki itp.
Serwis gwarancja - 723 785 114
Jeśli zapadł się państwu pomnik
- nagrobek. Proszę dzwonić - 726
106 787
Kolektory słoneczne - Klimatyzatory. Pompy ciepła. Sprzedaż
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - 602 125 856
Kompleksowe usługi hydrauliczne - wodno kanalizacyjne,
c.o., gaz, klimatyzacja, chłodnictwo, odzysk ciepła - 509 901
497
Naprawa komputerów - wszelka
pomoc techniczna Tanio - 509
939 932
Naturystki nudystki - poszukują
do wspólnego opalania się - 798
657 117
Ogrody - Obsadzanie, projektowanie i pielęgnacja ogrodów
- 606 918 651
Okna - Okna - 502 091 237
Pielęgnacja, prowadzenie ogrodów - terenów zielonych - 792
821 130
Pierogi domowe, krokiety, gołąbki, kopytka, kluski śląskie,
sałatka gyros, grecka, włoska
- 603 938 986
Pity - Zapraszamy do rozliczania
się za rok 2008. Biuro Rachunkowe Alizze ul. Wolności 252
Jelenia Góra - 665 664 774
Pogotowie antenowe - anteny !
pogotowie antenowe - jeleniogórski serwis antenowy z dużym
14 letnim doświadczeniem montujemy demontujemy wszystkie
instalacje antenowe firma MontSat Jelenia Góra ul. Wolności 52
- 602 810 896
Pogotowie antenowe CS MONT - montujemy zestawy
TV-SAT i anteny naziemne, jeśli
masz problem ze swoja antena
zadzwoń, dojazd w obrębie Jeleniej Góry - gratis - 792 859 985
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 609 805 185
Prowent - Biuro usług księgowych - poprowadzi kpir, kh,
ryczałt, kadry i place, płatnik, vat
od materiałów budowlanych, pity
roczne - 509 677 922
Pyszne domowe ciasta - jeśli nie
masz czasu chętnie Cię wyręczę
blaszka 40-50 zł produkty kupuje
sama - 725 403 151
Renowacja trawników - Renowacja trawników - 608 814 589

Rozliczę pity - tanio - 505 766
094
Serwis Komputerów - Profesjonalnie! Duża baza części
zamiennych. Dojazd GRATIS!
Reinstalacje Windows pełen
pakiet za 50 zł - 696 810 228
Serwis maszyn i urządzeń Elektryk-naprawa ,konserwacja,
serwis maszyn i urządzeń przemysłowych, remonty kapitalne
, modernizacje-kompleksowo.
- 602 659 842
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Szamba ekologiczne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
prace ziemne, transport okolice
Kamiennej Góry i Jeleniej - 692
688 007
Szkolenie psa bez przemocy metoda pozytywnych wzmocnień
- 660 537 980
Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos – zapraszamy CIEPLICE ul. Cieplicka 74
szkoła nr 6 - 502 108 290
Tanio strony WWW - Tanio strony
WWW - 697 697 594
Usługi elektryczne - Wykonam prace elektryczne w
każdym zakresie- nowe instalacje, wymiana starych, awarie,
naprawy, solidnie i niedrogo.
- 602 659 842
Usługi informatyczne - Usuwanie
problemów ze sprzętem komputerowym. Przywracanie danych
- 609 805 185
Wesela. Komunie. Stypy - Przyjęcia - Nasza klasa. Tanie domowe
obiady. Zaprasza hotel Cieplice
- 503 021 190
Wykonam instalacje elektryczne Montaż urządzeń elektrycznych,
antenowych, Satelitarnych itp.
- 603 199 021
Wykonuję tłumaczenia - z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie.
Wszelkie teksty. Specjalizacja:
teksty prawnicze. tlumacz-jg@
wp.pl - 605 245 648
Zwrot VAT za materiały budowlane - także odliczone w ramach
starej ulgi remontowej - 605
110 310

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Solidne dwie osoby posprzątają mieszkanie, umyjemy
okna, sprzątanie po remontach
– 609 494 710
Posprzątam, umyję okna, 665
733 268
Mycie okien na terenie Jeleniej
Góry - Dokładnie, solidnie! Ceny
w zależności od okna od 30 do
50 zł. Posiadamy własne środki
czyszczące. kachak@op.pl - 605
226 669
Sprzątanie mieszkań i domów
- - tanio - 724 183 744

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
Transport 17 do 32 europalet
– 501 856 953
Auto Elektro Serwis - Diagnostyka komputerowa. Autoalarmy
- 606 171 646
Auto laweta transport - Auto
laweta transport - 667 557 997
Autolaweta 24h - przewóz aut
całych i powypadkowych skup
aut usługi motoryzacyjne - 885
588 345
Autolaweta 24h - i transport
towarów! Fiat Ducato maxi, nowy
na trasy krajowe i zagraniczne
- 692 723 836

Przewozy osobowe SPEED TRANS - lotniska
- Berlin, Praga, Wrocław
- codzienne transfery
- także odbieramy
z lotnisk - 75 64 75 364 i
507 804 737

Autolaweta dyspozycyjność 24h
- Możliwość przewozu jeepów
- 601 150 585
Bus towarowy blaszak - wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport
kraj - zagranica do 1,5t - 606
508 723
Bus transport w koło Jelonki
- Bus transport w koło Jelonki
- 695 630 642
Bus-plandeka 1,5 t - oferujemy
transport w kraju i zagranice.
Wymiary plandeki 4,2 x 2,2 x
2,2 - 8 europalet. Wystawiamy
fakturę VAT - 509 411 748
Do wynajęcia bus 9 osobowy
- nowy mercedes vito, tanio,
możliwe wyjazdy za granice 500
101 645 - 500 101 645
ELJAN-TRANS - przewozy osób
krajowe - międzynarodowe, najnowsze autobusy 9,18,21,45
konkurencyjne ceny - 602 660
819
Lotniska Przewozy - Praga – Berlin – Wrocław - Katowice - 505
092 579
MPT Przewozy Regionalne obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin. F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl - 75 717 40 25, 607
763 204
Przeprowadzki transport - tanio i
profesjonalnie firmy mieszkania
kraj i UE warto - 500 452 760
Przeprowadzki-transport - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3,
ład.1,5 tony,4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio
i solidnie - 509 211 282
Przewóz osób Niemcy - Belgia,
Holandia wyjazdy wtorek piątek
- 607 100 857
Przewóz osób polska - Holandia
z adresu na adres Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Zgorzelec i
okolice - 696 914 103
Przewozy na lotniska - BERLIN
– DREZNO – PRAGA – WROCŁAW - KATOWICE - 785 537
157
Przewozy Regionalne - przewozy
osobowe do Czech – całodobowo
F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl
- 075 71 740 25, 607 763 204
Szukasz transportu? - Zawiozę
Cię w każde miejsce w Polsce, po auto, do rodziny, na
wycieczkę! Chcesz wiedzieć
więcej? Zadzwoń! Tanio! - 601
145 474
Tani transport - Renault Master
- 666 292 949
Tani transport krajowy i zagraniczny - Ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Transport, przeprowadzki - Max
ładowność 1,5ton tanio - 515
034 502
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
Wesela Transport - Do dyspozycji
weselników busy 8, 16. 25 osobowe oraz autokar 50 os. - 505
092 579
Wynajmę busa 9 osobowego - z
kierowcom kraj zagranica - 696
914 103

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Tipsy żelowe, manicure, pedicure, henna, parafina, makijaż
okazjonalny - zapraszam serdecznie - 790 769 171
178955. Masz cellulit to... Najnowocześniejsze maszyny
pomogą ci bez wysiłku pozbyć się
nadwagi i cellulitu. 10min u nas
to jak 4godz na siłowni. Wstąp
do nas.1xGratis Studio FIGURA
ul. Poznańska 21 J. Góra - 604
284 638
Bezpłatne pomiary - tkanki
tłuszczowej - daj sobie szanse.
Zawsze jest czas, aby cos zmienić! - 691 967 676
Centrum masażu - Skuteczne
leczenie chorób kręgosłupa.
Zapraszamy. - 505 058 665
Centrum Rekreacji w Hotelu
Mercure - zaprasza na aktywny
wypoczynek ( sauna, basen,
masaże, aqua aerobik) - 601
446 503
Czas na zmiany - Wyrzuć z
organizmu swojego pasożyta,
jakim jest tłuszcz. Nie pozwól mu
się wykorzystywać, a będziesz

się cieszyć zdrowiem i kondycją
- 669 367 184
Laseroterapia 10 zł - zabiegi u
ciebie w domu - 500 257 931
Masaż relaksacyjny częściowy
- całkowity, leczniczy, dyplomowana masażystka - 517 511
515
Masażystka z doświadczeniem
- promocyjne ceny na wiosnę
- 663 641 363
Piercing - kolczykowanie - ciała
przeniesione z ul. Długiej na Wolności 2 koło dawnej Szachownicy
- 517 171 414
Profesjonalne przedłużanie paznokci metoda żelową. Tylko
firmowe produkty. Zdobienie
gratis - 501 617 713
Stopy u osób starszych! - Salon
specjalistycznej pielęgnacji stop
oferuje WIZYTY DOMOWE. Ty
sam lub Twój bliski ma problem
ze stopami? Pomożemy! - 600
427 099

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)
Tipsy żelowe - pedicure, henna,
regulacja brwi, przekłuwanie
uszu - 697 994 542
Tipsy w cenie od 60 zł - czyste
bez zdobień do 70 zł french lub
ze zdobieniami. Gwarancja - 603
832 399
Zabiegi laserowe ultradźwiękowe
- i elektrostymulacja w twoim
domu - dyplomowana fizjoterapeutka - 500 257 931

ZA DARMO
PRZYJMĘ i ODDAM
Potrzebujemy komputera dla 6
letniego dziecka z implantem
ślimakowym niezbędny do
prawidłowego rozwoju mowy
– 781 146 031
Oddam w dobre ręce suczkę
– około 9 miesięcy – wilczur,
jest bardzo przytulna, wabi się
NELA – 609 494 710
Przyjmę pralkę automatyczną
oraz lodówkę, narożnik
kuchenny – 609 494 710
Przyjmę ciuszki na dziewczynkę
- od 80cm - 792 750 423
Przyjmę kuchnie gazową - pralkę,
lodówkę do 30km od JG własnym
transportem wystarczy sms - 501
577 044
Przyjmę niepotrzebna - działającą pralkę automatyczna z góry
dziękuję - 603 233 636
Przyjmę za darmo komputer kompletny i sprawny dla dzieci,
magnetofon kasetowy z radiem
- z góry dziękuję i czekam na
telefon - 506 985 971
Samotna matka - w trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej
poszukuje bezinteresownych
osób, które chcą pomóc. Proszę dzwonić wieczorem - 696
376 680
Oddam drzewo do palenia Oddam drzewo do palenia - 791
267 076
Szczeniaka 5tyg. czarna - krotka
sierść, rodzice labrador i spaniel.
Śliczny - 600 949 937

ZGUBIONO
Zgubiono portfel z dokumentami
- Znalazce proszę o kontakt - 721
120 040
Dowód - Zgubiono dowód osobisty na nazwisko Kwiecień Kamila.
Znalazcę proszę o wysłanie go
pocztą lub o kontakt telefoniczny
- 721 120 040
Klucze - 4 klucze na kółeczku
w tym klucz od skrzynki na listy.
Znalazcę proszę o kontakt - 721
120 040

ZNALEZIONO
Znaleziono suczkę na jpii - mała,
czarna, podpalana suczka została
znaleziona dnia 26.03.09 w
godzinach porannych koło salonu

renault. Suczka została zawieziona do schroniska dla małych
zwierząt - (75) 64 20 156
179459. Znalazłem 22.03.09 psa
- Znalazłem 22.03.09 Psa, jest
czarny i ma kolczatkę, jest bardzo
spokojny i posłuszny, proszę o
kontakt. - 075 751 82 62
180688. Znaleziono suczkę 25.03.2009 w Parku w Jeleniej
Górze na wysokości ul. Mickiewicza znaleziono Suczkę prawdopodobnie rasy Bajgl. Informacja
pod nr tel. 509 374 227 - 509
374 227
Szczeniaka Mała Poczta - sunia
może mieć około 3-4 miesięcy
- Znalazłem ją na Malej Poczcie
- 075 64 34 985 513 537 630

PRACA
DAM PRACĘ
Przyjmę fryzjerkę - 500zł dzierżawy - 669 017 071
179656. Liderów MLM - Jedna z
wiodących firm branży kawowej
szuka operatywnych ludzi (liderów) znających zasady marketingu sieciowego do rozwoju firmy
Informacje: biuro@santoscoffee.
com.pl - 607 122 636
180281. Opieka Stuttgart - Agencja Zatrudnienia INTELMET,
wyjazdy już od 6 tygodni, czas
oczekiwania ok. 1-2 tyg., bez
prowizji, dobre zarobki, wymagany język kontaktowy - 075
724 89 60
180803. Sprzedawcy - sklep
cloris - Nowootwierany sklep
CLORIS zatrudni doświadczonych sprzedawców. Informacje
wyłącznie na miejscu - Jelenia
Góra, ul. Konopnickiej 8 - 515
175 729
180964. Vemma - Prowizja
raz w tygodniu Własna strona
internetowa i biuro internetowe
Genialny plan marketingowy,
według którego każdy może
zarobić nieograniczone pieniądze info na: biuro@vemma.info.
pl - 607 122 636
Poszukuję pracownika - do prac
ogólnobudowlanych wykończeniowych z podstawowymi umiejętnościami.warunki zatrudnienia
do uzgodnienia. - 508 671 544
Agent ubezpieczeniowy - uwaga!
Praca-czynni agenci ubezpieczeniowi.( wiek od 28 lat) CV na
adres e-mail: praca@centim.pl
- 501 039 202
Agent d/s odszkodowań - Praca
dla agenta d/s odszkodowań
wypadkowych (wiek od 28 lat )
CV na adres e-mail: rekrutacja@
centim.pl - 501 039 202
Ślusarz elektryk - z prawem jazdy
kat.B do firmy ogólnobudowlanej
na umowę o prace w systemie
jednozmianowym. Mile widziani
renciści - 509 902 608
Asystent projektanta - Pracownia
projektowa zatrudni na pół etatu,
osobę do prac biurowych ze
znajomością AutoCAD’a (chętnie
student uczelni technicznej). 075 64 440 01 (7:00 - 16:00)
Avon - Wpisowe 0 zł + Torebka
W prezencie + kosmetyki za
darmo + pomoc wprowadzającego zapraszam 8170064 –
Biuro kredytowe przyjmie na staż
osobę z możliwością dalszego
zatrudnienia. Wymagamy obsługi
komputera i zaangażowania.
Zainteresowanych proszę o
przesłanie CV multiagencjakredytowa@op.pl - 075 644 24 31
Biznes - Brakuje Ci na waciki?
Chcesz zarabiać więcej od męża?
Zapraszam do współpracy. - 691
96 76 76
Centrum Wellnes - Poszukuję do
współpracy konsultantów w gabinecie dietoterapii. Zapewniamy
przeszkolenie. - 603 074 220
Cieśla szalunkowy - Firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie. - 075 64 64 557, 0501
418 553
Dam pracę - Przyjmę do stałej
pracy w Jeleniej Górze, grafika
komputerowego z dobrą umiejętnością obsługi COREL Draw,
E-mail: info@tele-market.pl - 693
100 000
Dam pracę - Dobrze płatna,
legalna praca za grania do sprzątania domów (Niemcy) - 512
306 876
Dla ciebie - centrum likwidacji
otyłości i nadwagi u dorosłych i u
dzieci poszukuje 5 osób komuni-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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katywnych, ambitnych, chętnych
do przyswajania nowej i ciekawej
wiedzy . zapewnię przeszkolenie
- 669 367 184
Dla kosmetyczek - Potrzebuję 3
kosmetyczki do współpracy. Nie
jest wymagane posiadanie lokalu
- 669 367 184
Dla młodych - PHU - firma
medialna zatrudni na różne stanowiska - 694 78 76 54
Dla odważnych - TYLKO !
na działalność gospodarczą.
Doradca finansowy. 24 banki,
inwestycje lokaty , kredyty. Wyślij
CV : slawomir.bozenta@getinfinance.pl
Dla pań i nie tylko - Współpraca
- partnerów biznesowych do
nowego projektu biznesowego.
Rewelacja i nowa technologia na
rynku. Sprzedaż bezpośrednia
oraz budowanie własnej struktury
biznesowej. - 604 349 342
Dla uczących się - Poszukuje
osób uczących się w wieku 1826 lat, z aktualną książeczką
sanepidu zainteresowanych
pracą na kasie w jeleniogórskich
marketach, stawka 9 zł bruto/h
- 508 040 045
Do reklamy - Agencja reklamowa
poszukuje kobiet w wielu 18-35
lat do zdjęć reklamowych, katalogi z odzieżą itp. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie
CV oraz zdjęcia całej sylwetki.
rekrutacja_reklama@wp.pl –
Doradca finansowy - Do nowo
otwieranej placówki finansowej
w Jeleniej Górze poszukujemy
DORADCÓW FINANSOWYCH
zainteresowanych ofertą prosimy
o CV i LM na adres: j.oziemski@
capitalpro.eu - 728 921 037
Dział handlowy - kupiec MPT OAZA zatrudni osobę do
działu handlowego. Wymagane
doświadczenie na w/w stanowisku. Oferujemy bardzo dobre
warunki pracy i płacy. Oferty na
adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
Elektryczność - Położenie nowej
instalacji, gniazdek i oświetlenia
- 725 474 267
Fryzjer męski - Nowoczesny
SALON na ZABOBRZU warunki
do uzgodnienia,tylko samodzielny wysoko wykwalifikowany
fryzjer ZATRUDNIĘ - 508 176
215
Fryzjer męski - Zatrudnię fryzjera
męskiego w NOWOCZESNYM
SALONIE - ZABOBRZE. Praca
stała etat, ruch ciągły warunki do
uzgodnienia, praca z doświadczoną kadrą, ZAROBKI WYSOKIE MIŁA ATMOSFERA - 509
330 837
Gabinet rehabilitacji - Gabinet
rehabilitacji w Cieplicach w pełni
wyposażony oddam w ajencję
- 609 492 718
Główna księgowa - Zatrudnię
osobę z doświadczeniem, odpowiedzialną na stanowisko głównej księgowej. Język obcy mile
widziany, pełny etat, praca od
zaraz. - 516 067 962
Grafik / webmaster - Poszukuję:
1) grafika (Adobe - layouty www).
2) webmastera Praca stała lub
współpraca , CV + portfolio
lub przykłady wdrożeń. design.
xtream@gmail.com
Grafik komputerowy - (Photoshop, Illustrator, Corel, WWW).
Stała współpraca. Oferty na
maila 500219611@wp.pl - 516
611 933
Gruz - szukam taniego transportu
do załadunku i wywiezienia gruzu
- Cieplice - 508 209 649
Hotel Jan*** - w Wojcieszycach zatrudni na stanowiskach:
kucharz, pomoc kuchenna, pokojowa - 503 13 77 97 075 76 93
021

Informatyka - Poszukuje Informatyka z bardzo wysoka wiedza
Adwors GG 12499228 zapraszam
Kasjer / sprzedawca - Osoby
zainteresowane są proszone o
wysłanie CV na adres Kontakt@
fallwork.pl Lub SMS z nazwiskiem oraz nazwa miasta - 889
430 315
Kelner/ka w Karpaczu - Poszukujemy kelnerów/kelnerki do
restauracji w Karpaczu, dogodne
warunki dla studentów, możliwość zakwaterowania. - 514
197 923
Kelnerki praca Grecja - Oferujemy pracę w Grecji dla kelnerek
w kawiarniach na terenie całego
kraju. Praca 8-9h dziennie przez
6 dni w tygodniu. Wynagr.: 30 €
netto + napiwki/dniówka.almavar@almavar.pl - 075 647 44 02
Kierowca kat. B, C - Hurtownia
ADVADIS (piwa, napoje) zatrudni
na stanowisko kierowca kat B,
C. Cv proszę wysyłać na adres
danpoljelenia@wp.pl w tytule
Kierowca –
Kierowca kat. C - MPT Oaza
zatrudni kierowce kat C - wymagane doświadczenie pracy w hurtowni. Oferty prosimy przesyłać
na adres e-mail: jacek_oaza@
o2.pl - 075 64 660 62
Kierownik magazynu - Hurtownia
ADVADIS (piwo, napoje) zatrudni
na stanowisko kierownik magazynu. Cv proszę przesyłać na
adres danpoljelenia@wp.pl
Kopanie działki - Szukam osoby
do przekopania działki ogrodowej
- 791 267 076
Korepetycje - Szukam osoby
uczącej j.angielskiego w Sobieszowie lub Piechowicach w celu
udzielania prywatnych lekcji - 885
303 715
Krawcową - zlecę usługi krawieckie dla sklepu z firanami,
możliwość szycia na miejscu
- 792 058 877
Kwiaciarnia Karpacz - Przyjmę do
pracy w kwiaciarni w Karpaczudoświadczenie mile widziane tel. w godz 10-17 - 757 618 181
Magazynier - przyjmę do pracy
magazyniera - 075 645 683 0,
64 51 392
Męski fryzjer - Zatrudnię lub
wydzierżawię stanowisko pracy w
nowoczesnym salonie na ZABOBRZU warunki do uzgodnienia,
kursantom i stylistom dziękuję
- 665 107 420
Mechanika samochodowego który wie czego chce i zna się na
tym co robi. - 509 231 320
Mlm odszkodowania - Europejskie Centrum Odszkodowań
poszukuje agentów na terenie
całego kraju. Wynagrodzenie
prowizyjne. Szkolenie - Wrocław
24.03, godz. 16 - 663 937 173
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
Nauczyciela angielskiego (reprezentującego wysoki poziom
nauczania ) w godz. rannych, do
20 zł. za godz., najchętniej u mnie
w domu, okolice MPK, trzy razy
w tyg. - 693 188 632
Nowe działy - koncern medialny
zatrudni młode i dyspozycyjne
osoby - 505 842 530
Od zaraz - Jeśli umiesz prowadzić
spotkania i posiadasz umiejętność rozmawiania z ludźmi to ta
praca jest dla Ciebie. Wymagany
wkład własny. Bardzo wysoka
prowizja. - 604 316 613
Od zaraz zatrudnię - na stanowisko sprzedawczyni-fakturzystka

do sklepu. Dobre wynagrodzenie.
- 660 431 347
Ogólnobudowlana - prace wykończeniowe i ogrodnicze - 692
404 435
Ogólnobudowlane - przyjmę
pracowników do wykonywania:
gładzi, regipsów, kładzenia płytek. - 662 324 830
Operator koparki - zatrudnię operatora, koparki kołowej i koparkoładowarki CAT - 601 789 262
Operator wiertnicy - Poszukujemy kandydatów do pracy na
stanowisko operatora nowoczesnej wiertnicy geotermalnej.
Wymagania ; wykształcenie
geologiczne, uprawnienia, niekaralność, prawo jazdy, samodzielność - 501 541 673
Opiekunka do dziecka - Poszukuję opiekunki do rocznego
dziecka. Praca pn-pt ok. 10 godz.
dziennie w miejscu zamieszkania
dziecka - Sobieszów. Najchętniej
Pani z doświadczeniem - 661
123 390
Opiekunka do dziecka - Zatrudnię
opiekunkę do 5 miesięcznego
dziecka. Praca od połowy maja
br. w godz. 7-15:30 pn-pt. Miejsce: Cieplice ul. Dwudziestolecia
- 607 232 301
Opiekunka starszej osoby Poszukuję op. dla 84 letniej
kobiety. Opieka zajmująca łącznie ok 5 h dziennie. Lokalizacja
ul Krasickiego. Możliwość dostosowania godzin opieki, niezłe
wynagrodzenie - 606 357 187
Oriflame + woda gratis - Wpisowe tylko 1 zł + 50 zł na start
+ kuferek kosmetyczny + woda
eclipce Gratis i wiele innych
ciekawych nagród zapraszam
GG 12499228 –
Oriflame 1 zł - od 30.03 do 19.04
wpisowe jest za 1 zł + 90 zł +
Program lojalnościowy który jest
warty osoba która się zapisze
otrzyma wodę gratis za wejście
do firmy GG 12499228 –
Pani do prowadzenia domu
- Potrzebna uczciwa kobieta
bardzo dobrze gotująca, sprzątanie, prowadzenie domu. - 600
323 643
Pedagog - nauczanie 0-6 lat - do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, elementarnych. Dodatkowym atutem będzie możliwość
samodzielnego prowadzenia
zajęć rytmicznych i muzycznych
lu języka angielskiego ( dzieci
3-6lat) - 508 829 338
Pilnie - praca fizyczna lub
dorywczo proszę o kontakt
Pilne - 508 655 170
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń biur., bardzo szybko się
uczę. Wykształcenie tech adm.,
w trakcie technik informatyki
(zaocznie). Prawo jazdy kat. B
- 665 522 135
Pokojowa 1/2 et. - przyjmę do
pracy panią odpowiedzialną,
uczciwą komunikatywną , najchętniej wykształcenie średnie do pracy w charakterze
pokojowej w Jel.Górze. - 605
204 171
Pomoc domowa, opiekunka
- szukam pomocy domowej,
która zaopiekuje się również dzieckiem. wymagane
doświadczenie, prawo jazdy,
dyspozycyjność, znajomość
jez. niemieckiego lub angielskiego. CV -dzidzius2009@
wp.pl –
Pomoc kuchenna - Gościniec w
Wojcieszycach zatrudni pomoc
kuchenną. - 668 373 376
Poszukuję grafika - Poszukuję
grafika, wymagana znajomość
Adobe illustrator na bardzo
dobrym poziomie. Praca na
jedna zmianę w godz. 7-14.

Oferty proszę przesyłać na adres
michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Poszukuję kierowcy kat. C - z
doświadczeniem w dystrybucji
praca na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 609 909 692
Poszukuję rzetelnej firmy
- budowlanej do postawienia
garażu w Karpaczu - 502 583
999
Poszukujemy kucharza - W
ośrodku wypoczynkowym Złoty
Potok Resort, 5 km od Gryfowa
Śląskiego możliwość zakwaterowania. Więcej informacji
pod telefonem 509 229 092 lub
075/784 71 55
Praca - Praca dla kobiet i mężczyzn. Cotygodniowe wyjazdy
do Holandii. Praca w GRECJI
dla kobiet konieczna znajomość
j. ang, Zapraszamy biuro ALMA
VAR Jel. Góra,Działkowicza 32A,
od pon. do piątku 8-16 - 075
647 44 02
Praca - praca - remont pokoju
ok.20m2 dla pana „złota rączka”
(typu: malowanie, roboty drobne
ogólnobudowlane) – 50794741
Praca - szukam ludzi do pracy
Dobrze platna elastyczne godziny
pracy. Chętnych proszę dzwonić
od godz. 12 do 20 – 725 78
53 23
Praca biurowa - Hurtownia
ADVADIS zatrudni na stanowisko kasjerka-fakturzystka. Wiek
do 35lat. Mile widziane doświadczenie. Cv proszę przesyłać na
danpoljelenia@wp.pl –
Praca dla kafelkarzy - Poszukuję
kafelkarzy z doświadczeniem
na klatkach schodowych - 511
391 334
Praca dla uczących się - Zatrudnię od zaraz osoby uczące się
(17-26lat)do pracy na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze
na stanowiska: kasjer, pracownik
hali...... wymagana książeczka
sanepidu..... - 664 043 530
Praca dla... - Poszukujemy ludzi
z doświadczeniem w sprzedaży
bezpośredniej lub działających w
MLM. Operatywnych,samodzieln
ych i kreatywnych. Zapewniamy
przeszkolenie i pomoc. - 513
067 750
Praca dodatkowa - 10 zł za godz.
- 792 029 203
Praca dodatkowa - poszukuje
osoby do roznoszenia ulotek.
praca po 3 godziny, 5 dni w
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tygodniu. Dobre wynagrodzenie
- 665 163 087
Praca dodatkowa od zaraz Poszukujemy kreatywnych ludzi
do firmy kosmetycznej Oriflame
- więcej formacji na gg 12499228
–
Praca Holandia - Kobiety, mężczyźni praca w HOLANDII.
Wyjazdy co tydzień w piątki.
Zapraszamy do biura ALMA VAR
ul.Działkowicza 32A Jel. Góra
- 075 647 44 02
Praca na budowie - Potrzebuje
osoby do pracy w Lwówku Śląskim, wyjazd i powrót do Jeleniej
Góry. - 511 958 316
Praca na budowie - szukam
pomocnika prosta praca 10zł za
h - 726 312 677
Praca na budowie - Poszukuję
osób na budowę. - 661 961 708
Praca na budowie - Zakres prac
obejmuje - montaż regipsów,
zabudowa sufitowa,stawianie
ścianek działowych (silka,
suporex),prace wykończeniowe.
- 793 901 588
Praca na produkcji - Zatrudnimy osoby na produkcje znające obsługę wtryskarek. email:
biuro@mar-mat.com.pl - 075 75
571 64
Praca na stałe - Firma handlowa
zatrudni od zaraz do działu
obsługi klienta - 75 764 70 19
Praca na stanowiskach: - doradca/
menadżer ds. sprzedaży. Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy oCV:joanna_borowska@
cu.com.pl –
Praca od zaraz - Zapoznaj się z
najnowszą technologią i zarób
800 zł na jednym produkcie.
Bardzo wysokie prowizje. - 604
349 342
Praca w sklepie - Panią do pracy
w sklepie w J.Górze, min 25 lat, z
doświadczeniem. - 602 401 211
Praca w Holandii dla paŅ - Praca
dla Pań w gospodarstwie rolnym
przy truskawkach, wyjazd w
kwietniu. - 075 75 232 30
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Praca w Jeleniej Górze - Zatrudnimy pracowników produkcyjnych. „WOJ-KAT” sp. z o.o.
Jelenia Góra, ul. Morcinka 16
- 075 64 75 564
Praca w Kamiennej Górze Poszukujemy pracowników do
prac około produkcyjnych w
Kamiennej Górze. „WOJ-KAT”
sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Morcinka 33 - 075 647 55 64
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 Norwegii - Poszukuję
zdecydowanych kobiet w wieku
30-45lat na dłuższy okres do
pracy przy sprzątaniu ( mile
widziane doświadczenie)w Norwegii wynagrodzenie 5000-6000
zł po opłaceniu mieszkania –
004795110136
Praca w Pradze, pilnie - Partner
Manager dla Hewlett Packard,
j.polski, ang., preferowane
doświadczenie w IT lub sprzedaży. CV po ang. proszę wysyłać
pod adres: mmwesolowska@
interia.pl - +42723701884
Praca w rolnictwie Anglia - Grupa
producencka zrzeszająca brytyjskich farmerów poszukuje osób
z doświadczeniem w hodowli
trzody chlewnej do pracy na farmach rolnych - 089 535 9628
Praca w Staniszowie - Poszukujemy pracowników produkcyjnych
do pracy w Staniszowie. „WOJKAT” sp. z o.o. Jelenia Góra, ul.
Morcinka 33 - 075 64 75 564
Praca wysokie zarobki - Praca
na stałe w rozwijającej się firmie,
wysokie zarobki, wymagane
wykształcenie min.średnie - 509
282 666
Pracownik produkcyjny - Zatrudnię pracownika na produkcję.
Wymagania: uprawnienia na
wózki widłowe, umiejętność
pracy w zespole, komunikatywność: CV+LM: firma@adlerfzb.pl.
PRACA W PIECHOWICACH –
Provita - Poszukujemy przedstawicieli do prowadzenia spotkań

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

Prenumerata

promocyjnych na terenie Polski,
praca 4 dni w tygodniu, wysokie
zarobki, info: lonczest@o2.pl
– 501700324
Provita sesja reklamowa - Poszukujemy fotogenicznej kobiety do
30 roku życia, do zdjęć reklamowych naszych artykułów, mile
widziana młoda mama z dzieckiem. 300zł/dzień. informacje:
lonczest@o2.pl - 501 700 324
Przedstawiciel handlowy - Miro
Sp. z o.o. (branża alkoholowa)
poszukuje PH na teren Jeleniej
Góry i okolic , prawo jazdy kat. B,
wykształcenie min średnie kontakt mailowy rekrutacja@miro.
cedc.com.pl - 748 162 960
Przedstawiciel handlowy - LES
HIGIENA Sp. z o.o. poszukuje
przedstawiciela handlowego z
doświadczeniem, prawo jazdy
kat b, wykształcenie min średnie
– 032 387 01 43
Przedstawiciel handlowy - Firma
Opal Med zatrudni przedstawiciela handlowego z własnym
samochodem. Ciekawa praca,
atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt: rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 69 574
Przedstawicieli - Kancelaria
Odszkodowawcza zatrudni Panie
i Panów, wynagrodzenie prowizyjne. Oczekujemy wysokiej
kultury osobistej wykształcenia
min. średniego, niekaralności
- 075 76 76 256
Recepta na kryzys - Nowa firma
MLM poszukuje współpracowników. Mile widziani liderzy innych,
np. byłych lub nierozwojowych
struktur. Praca dla każdego.
Korzystny i prosty system współpracy - 604 349 342
Remont pokoju - szukam pana,
aby wyremontował mi pokój to
zamieszkania - malowanie i rob.
drobne (tanio i solidnie) - 507
947 413
Roboty wykończeniowe - 603
597 316
Roznoszenie gazetek - Zatrudnimy osoby chętne do roznoszenia gazetek reklamowych na
terenie miasta Piechowice. Wiek
minimalny: 20 lat - 886 980 361
Roznoszenie ulotek - Roznoszenie Ulotek - 506 151 602
Rozwożenie pizzy - szukam
kierowcy z kat.B do rozwożenia
pizzy na terenie Jeleniej Góry.
Mile widziane panie - 667 841
143
Sprzedawca Go sport - Sklep
sportowy Go Sport w Jeleniej
Górze poszukuje osoby na stanowisko sprzedawcy: dział obuwie
1/2 etatu kasy -3/4 Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie
CV na adres gosport.210@gosport.pl - 757 531 125
Sprzedawca na 1/2 etatu zatrudnię sprzedawcę na 1/2

etatu w sklepie warzywniczym na
Zabobrzu - 607 799 424
Sprzedawcy - sklep Cloris - Nowo
otwierany sklep CLORIS zatrudni
doświadczonych sprzedawców.
Informacje wyłącznie na miejscu
- Jelenia Góra, ul. Konopnickiej
8 - 515 175 729
Staż fizykoterapeuta - NZOZ
przyjmie na staż fizykoterapeutę.
- 605 831 706
Stanowisko fryzjerskie - Wynajmę
stanowisko fryzjerce w centrum
Jeleniej Góry - 607 060 607
Studentkę do pracy - studentkę
do pracy od zaraz - 512 284
008
Szef kuchni - Hotel Sasanka***
w Szklarskiej Porębie zatrudni
Szefa kuchni na bardzo atrakcyjnych warunkach. CV prosimy
przesyłać na adres: hotel@hotelsasanka.pl - 075 75 28 000
Szukam elektryka - Szukam do
pracy elektryków z doświadczeniem - mieszkaniówka, SAP,
DSO, KD, alarmy, struktura, itp.
Prace instalacyjne, delegacja.
Zapewniam dojazd w delegacji
oraz nocleg. Umowa. - 512 269
451
Szukam kucharz - ośrodek Złoty
Potok Resort szuka kucharza
Zlotypr@op.pl - 509 229 092
Szukam opiekunki - samotna
Matka szuka opiekunki do 14-to
m-cznego chłopca w Szklarskiej
Porębie - warunki i cena do
uzgodnienia - pilnie - 515 184
540
Szukam osoby od wizerunku
- szukam doświadczonej osoby
od kreowania wizerunku i stylizacji, dla osoby prywatnej.
ania_nexia@o2.pl
Taniec jazzowy, balet - poszukuje
osoby, która zna podstawy tańca
jazzowego lub współczesnego
lub baletu. Pilne- 512 387 266
Telemarketer(ka) - do sprzedaży
przez telefon. Wysokie zarobki!
Dogodne godziny pracy. Cv na
mail praca@jpkomputery.com.pl
- 075 64 20 210
Tipserka - Potrzebna Fryzjerka
oraz Pani zajmująca się kosmetyką paznokcia. Warunki do
uzgodnienia. - 517 171 750
Trener Wellness - Poszukujemy osób na stanowisko Trener
Wellness - 607 800 188
Webmaster php/mysql/apach
- Poszukuję administratora/programisty stron WWW
(PHP/MySQL/Apache). Stała
współpraca. Oferty na maila
500219611@wp.pl - 516 611
933
Współpraca - Dla zainteresowanych dorobieniem do pensji lub
jako źródło jedynych dochodów.
Jeżeli lubisz nowe technologie i

rozmowy z ludźmi to zadzwoń
- 660 380 398
Zajęcia plastyczne 3-6 lat poszukuję osoby do prowadzenia
zajęć plastycznych dla dzieci 3-6
lat, praca dodatkowa - kilka godz
w tyg. – 508 829 338
Zatrudnię fryzjerski męskiego
- salon fryzjerski w centrum J.G
wydzierżawi stanowisko dla fryzjera męskiego. dogodne warunki
- 509 683 505
Złota rączka - Poszukuję osoby
do pomocy przy drobnych naprawach domowych - 660 709 151
Zlecę wystawienie komina - w
nowym domu - materiały gotowe
na miejscu – pilnie - 692 949
877
Zlecę zrobienie łazienki - od
podstaw w nowym domu - 692
949 877
Zostań kimś więcej! - Bądź niezależna finansowo! Sprzedawaj
kosmetyki największej firmy
kosmetycznej i sama ciesz się
ich wysoką jakością! Dołącz do
nas! - 789 305 557

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę biurową - 25 lat
- wyższe wykształcenie, studia
informatyczne, ostatnie prace:
przedstawiciel handlowy, pracownik biura rachunkowego.
Obecnie własna działalność
- podejmę pracę na umowę
zlecenie minimum 1500 + VAT,
bądź na umowę o pracę od
1500 netto - bez nałogów Interesuje mnie praca w JG,
Zabobrze - w godzinach 8:00
- 16:00 - Propozycje na maila:
praca2008@autograf.pl
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
Poprowadzę dom, gotowanie,
sprzątanie, prasowanie, pieczenie ciast, praca w ogródku
- 661 238 488
Starszy emeryt – pan, dyspozycyjny podejmie pracę jako osobisty kierowca – prawo jazdy A,
B, C, D, E - 075 64 24 218
Budowlańcy szukają pracy
przy: regipsy, gładzie, murowanie, tynkowanie, docieplanie,
wylewki, schody, budowa od
podstaw, remonty itd. – 665
780 925
Cukiernik z doświadczeniem
podejmie pracę, Najlepiej w
nocy - 691 677 844
Budowlaniec poszukuje pracy
– murowanie, ocieplenia,

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!

wykończenia wnętrz, prawo
jazdy kat. B operator koparko
ładowarki oraz koparki - 669
083 606
Kierowca emeryt - duża praktyka ciężarowe, autobur aktualne badania na przewoź osób
oczekuje propozycji – 669
569 669
Kobieta lat 50 wykształcenie
średnie podejmie pracę w
okolicach- Wojcieszowa, Świerzawy, Złotoryji - 667 264 181
Kierowca, szofer, kurier, trak,
inne, prawo jazdy kat. B.T.
dyspozycyjny, w pełnym lub
niepełnym wym. godzin, 25 lat,
praktyka za kierownicą – 782
682 132
Murarz tynkarz podejmie pracę
- 663 114 219
Fizjoterapeutka, studia licencjackie, podejmie pracę w
Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943
Inżynier bud. drogowego - Absolwent Politechniki Poznańskiej
oraz Technikum Budowlanego o
profilach Budowa Dróg i Mostów
Kołowych, pakiet Office, Droga,
AutoCad, prawo jazdy kat. B,
komunikatywny j. angielski, wiek
25 lat - 665 648 002
latka - uczennica szkoły zaocznej
- najlepiej w godz 9-14. Posiadam umiejętność obsługi kasy
fiskalnej oraz doświadczenie w
pracy jako opiekunka do dzieci
- 507 09 3593
Kierowca B, B+E, C, C+E - szuka
pracy - 605 450 812
Kierowca B, C+E - jako kierowca.
20 lat doświadczenia - 516 817
081
18 latek podejmie pracę - Uczący
się w weekendy 18 latek ze znajomością języka niemieckiego
szuka pracy od poniedziałku do
piątku. - 501 627 252
1\2 etatu - od zaraz podejmę
pracę na 1/2 etatu, na terenie
Jeleniej Góry. - 513 390 189
21 lat Cieplice - w gastronomii,
bądź handlu - 796 740 252
21 latka poszukuje - wyjadę do
opieki nad starsza osoba mam
prawo jazdy kat B i jestem odpowiedzialna i gotowa do wyjazdu w
każdej chwili - 075 75 24 092
Ambitna poszukuje pracy wykształcenie średnie z zawodu
sprzedawca, 20 lat, ambitna
dyspozycyjna podejmie pracę
jako kelnerka, barmanka,
sprzedawca(posiadam książeczkę sanepidowska) oraz
pokojówka itp. - 513 705 909
Ambitny inżynier - inżynier, znajomość pakietu office, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo
jazdy kat. B, zarządzanie produk-

cją i zespołem ludzkim, programowanie cnc - 663 164 547
Bardzo pilnie - Podejmę pracę
tygodniową w godzinach 16-20
lub/i w soboty w godzinach 7/820 ze względu na szkołę. Bardzo
mi zależy. Proszę dzwonić po 18
- 722 072 486
Barman - kelner - 2 lata doświadczenia - 609 973 867
Biuro podróży - stażu lub praktyk
w biurze podróży w JG lub okolicach, mam 22 lata i jestem uczniem technikum turystycznego
- znam niemiecki, wykształcenie
średnie - matura, mobilny - 600
185 431
Biuro podróży - staż - poszukuję praktyk lub stażu w biurze
podróży technikum turystyczne.
W Jeleniej Górze - 600 185 431
Biuro/sekretariat - Podejmę stałą
pracę. (średnie + matura, biegła
obsługa komp., język angielski
śr. zaawansowany, j.niemiecki
- podst., doświadczenie w handlu i administracji) Wykluczam
pracę jako przedstawiciel - 691
516 473
Biurowa + bhp - pilnie cały etat
lub1/2 etatu - Jelenia Góra i
okolice - 721 037 329
Budowa - jako pomocnik i nie
tylko - 725 611 160
Budowlańcy - podejmiemy
wyzwanie - 798 497 521
Budowlańcy (murarze) - Technik
budownictwa, mistrz, murarz
podejmą pracę od zaraz.
Doświadczenie (murowanie,
tynkowanie, docieplenia, wykończeniówka, itp). - 601 972 043
Budowlańcy podejmą pracę
- ogólnobudowlane, regipsy,
gładzie, woda, elektryka, glazura,
malowanie, kanalizacja - itp - 695
789 124
Budowlańcy szukają pracy - szukamy legalnej pracy na budowie
od zaraz. Doświadczenie (murowanie, tynkowanie, docieplenia,
wykończeniówka, itp.) Wykształcenia budowlane - 601 972 043
721 859 529
Budowlańcy szukają pracy Podejmiemy legalną pracę na
budowie od zaraz. Doświadczenie, wykształcenia budowlane.
- 721 859 529, 601 972 043
Budowlańcy szukają pracy - na
budowie od zaraz. Doświadczenie, wykształcenia budowlane
- 601 972 043
Budowlanka itp. - stany surowe
szalunki stropy murarka elewacje
regipsy panele tynki okna drzwi
- 721 506 273
Budowlanka. hydraulika - Dwóch
doświadczonych podejmie prace.
Specjalność c.o.wod.kan.gaz.,
gładzie ,glazura, regips, tynki,
gips, malowanie – 075 75 54 575
lub 0757553366

Do biura - wykształcenie wyższe
- Siedmioletnie doświadczenie,
wykształcenie wyższe techniczne, prawo jazdy kat. B, znajomość j. rosyjskiego. Kontakt:
jov@op.pl - 885 414 667
Doświadczony kelner - podejmie
pracę w restauracji lub hotelu
- 792 764 091
Dodatkową pracę - średnie
wykształcenie, prawo jazdy kat.
B - 662 393 550
Doradca klienta - kobieta, 31 lat,
wykształcenie średnie, doświadczenie w branży usług finansowych (produkt bankowy), prawo
jazdy kat. B - 512 411 040
Doradca klienta - kobieta, 31 lat,
wykształcenie średnie, doświadczenie w branży usług finansowych (produkt bankowy), prawo
jazdy kat. B - 512 411 040
Dorywczo w Karpaczu - od poniedziałku do piątku na 3-4 godz.,
po południu, sprzątanie itp - 696
889 882
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
Dyspozycyjny, prawo jazdy B
- ZALETY: obsługa komputera,
praca w grupie, wysoki poziom
kultury osobistej, prawo jazdy
kat. B oraz własny auto, dobra
orientacja w terenie. rafal.doberbaby@wp.pl - 508 762 943
Elektroinstalator - Instalacje,
zabezpieczenia, oświetlenie,
czujki itp. - 798 497 521
Elektryk - Instalacje, zabezpieczenia, oświetlenie, czujki, domo
i bramofony itp. - 798 497 521
Elektryk - podejmę pracę - 798
497 521
Emeryt - podejmie pracę, każdą
- 075 75 31 188
Emeryt - podejmie każdą pracę,
od zaraz! - 075 753 11 88
Emerytka - zajmę się domem,
posprzątam, ugotuję, w tygodniu
kilka godzin - 075 64 29 918
Fizjoterapia - masaż - Fizjoterapeutka po studiach podejmie
pracę w zawodzie lub wybiórczo
w masażu - 697 284 827
Germanista - podejmie pracę
- 607 110 724
Grafik - (3 lata doświadczenia)
podejmie pracę - 692 550 329
Hydraulik - wodno-kanalizacyjne,
C.O., klimatyzacja, gaz, woda,
lodowa, odzysk ciepła, układy
glikolowe i wiele innych uprawnienia - 509 901 497
Hydraulika - podejmę pracę
- specjalność c.o gaz woda kanalizacja - 075 75 545 75
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OG£OSZENIA
Inżynier bud. drogowego - Absolwent Politechniki Poznańskiej
oraz Technikum Budowlanego o
profilach Budowa Dróg i Mostów
Kołowych, pakiet Office, Droga,
AutoCad, prawo jazdy kat. B,
komunikatywny j. angielski, wiek
25 lat - 665 648 002
Instruktor k.o - Podejmę prace
jako Instruktor K.O z doświadczeniem mail:gregorius3@autograf.
pl - 798 443 488
Inteligentna - Doświadczenie
w pracy biurowej, z dziećmi, w
sprzedaży, kurs rachunkowość
komputerowa, licencjat pedagogiki, technik ekonomista. programowanie komputera, obsługa
urządzeń, komunikatywna. Pilnie
podejmę pracę - 506 190 702
Jakakolwiek praca pilne - na
budowie - może być jako pomocnik na tydzień od PN do PT - Bardzo pilne proszę o szybki kontakt
- 722 235 970
Każdą - 19 lat, prawo jazdy kat
B, dyspozycyjny, szybko się uczy,
każdą pracę od zaraz! - 663
057 694
Kasjer, przedstawiciel handlowy
- kobieta 32 lata, 13 lat w handlu, obsługa komputera, kasy
fiskalnej, znajomość programu
subiekt, prawo jazdy kat.B - 785
230 037
Kat. B, średnie - Mam doświadczenie w budowlance, stolarce,
obróbce metalu. Ambitny i
sumienny. Otwarty na wszystkie
oferty. e-mail: siemek.kowary@
interia.pl - 661 114 999
Kelner - barman - na terenie Jeleniej Góry. Dwu letnie doświadczenie w zawodzie, ze znajomością
języka angielskiego lub w sklepie, także na terenie Jeleniej
Góry - 504 400 168
Kelnerka - młoda, energiczna
wykształcenie średnie doświadczenie w zawodzie poszukuje
pracy w Jeleniej Górze i okolicach - 601 544 597
Kelnerka barmanka - 21 lat
uczennica zaoczna - 796 74
252
Kelnerka, barmanka - podejmę
prace w charakterze kelnerka
barmanka w okolicach Jeleniej
Góry - stawka od 8/h - 796 740
252
Kelnerka/pokojowa - jako kelnerka lub pokojowa. Mam 25 lat
jestem z okolic Jeleniej Góry.
Bez nałogów, mila, kulturalna.
- 605 956 049
Kierowca B op.wózka - Podejmę
pracę mail:gregorius3@autograf.
pl - 798 443 488
Kierowca - szukam dodatkowej
pracy jako kierowca kat. A na
terenie Szklarskiej Poręby lub
okolic. - 602 881 016
Kierowca - posiadam wszystkie
kategorie prawa jazdy. Mam
długoletni staż pracy. - 508 067
225
Kierowca - ABBCCE z doświadczeniem karta kurs psycho. - 723
529 370
Kierowca B+E, C+ E - język
angielski komunikatywny, jeżdżę
indywidualne kursy, ale szukam
też pracy na stałe jako dostawca,
kurier lub kierowca ciągnika siodłowego - 669 571 943
Kierowca BCET - wszystkie
dokumenty + badania sanepid.
- 692 712 710
Kierowca + bus maxi - Podejmę
pracę - 669 872 101
Kierowca + samochód osobowy
- do dyspozycji mam samochód
osobowy - 500 315 022
Kierowca 3,5T - szukam pracy
jako kierowca, mam doświadczenie jako kurier, dobra znajomość
topografii i firm - 600 185 431
Kierowca 3,5T - jako kurier doświadczenie, pracowitość, 22
lata - 600 185 431
Kierowca abcet - szukam pracy
- 692 712 710
Kierowca B C C+E - szuka pracy
- 516 817 081
Kierowca B C C+E - szukam
pracy jako kierowca posiadam
wszystkie dokumenty, kursy do
pracy. - 605 450 812
Kierowca B, C - jako kierowca
- 793 528 552
Kierowca B, C - Kierowca B, C
- 726 297 578
Kierowca B, C+E - Kierowca B,
C+E - 516 817 081

Kierowca B, C, C+E + kurs podejmę pracę od zaraz - 693
891 578
Kierowca BC+E praktyka - jako
kierowca. 20 lat doświadczenia
po kraju i Europie z kat. B, a od
tego roku C+E. Karta Kierowcy,
kurs na przewóz rzeczy, akt.
wszystkie badania, język angielski i niemiecki - 603 209 041
Kierowca BCE - doświadczenie,
wszystkie wymagane dokumenty,
karta kierowcy - 519 174 620
Kierowca BCET - doświadczony
kierowca szuka pracy - 692
712 710
Kierowca BCET SDR - szukam
pracy lub współpracy bus + kombi
- 692 712 710
Kierowca kat B, C - posiadam
doświadczenie w handlu - 669
935 831
Kierowca kat. B - jako kierowca.
Mam 18 lat i z tego faktu, że
jeszcze się uczę mogę pracować tylko od godziny 16 - 510
111 601
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, komunikatywny, ambitny
podejmie pracę w charakterze
kierowcy, kuriera, dostawcy.
Doświadczenie na Polskich i
zagranicznych drogach, obsługa
komputera - 72 55 25 640
Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny, komunikatywny, ambitny
podejmie pracę w charakterze
kierowcy, kuriera, dostawcy.
doświadczenie na Polskich i
zagranicznych drogach, obsługa
komputera - 725 525 640
Kierowca kat. C - Poszukuję
dodatkowej pracy jako kierowca
kat C - 516 021 761
Kierowca kat. B - młody, zdolny
- w charakterze kierowcy najlepiej w jakiejś hurtowni - 793
630 878
Kierowca kat. B - Szukam pracy
po godzinach szkolnych dostępny
od godziny 15 - posiadam prawo
jazdy kategorii B - 791 749 095
Kierowca z busem - nawiążę
stałą współpracę. Posiadam
samochód dostawczy Renault
Master(1,5t) Wykazuję się dużym
doświadczeniem w spedycjach
krajowych oraz międzynarodowych. Języki obce: angielski/
rosyjski - 886 114 255
Kierowca z doświadczeniem
- Kierowca z doświadczeniem
- 793 030 210
Kobieta - Poszukuję pracy dodatkowej na terenie J.Góry (sprzątanie itp.) 33 lata, wykształcenie
średnie. Uczciwa - 695 366 629
Kobieta szuka pracy - kobieta, 30
lat (wykształcenie ekonomiczne,
gastronomiczne) poszukuje pracy
mail anna11123@wp.pl
Kobieta szuka pracy - Kobieta,
30 l poszukuje pilnie pracy
(wykształcenie gastronomiczne,
ekonomiczne) kaska_1110@
wp.pl
Kolporter ulotek - Podejmę pracę
roznoszenia ulotek w okolicach
Jeleniej Góry - 725 846 895
Komunikatywność 110 % - wiek
- 20 lat, prawo jazdy B doświadczenie handlowe złoty pracownik
- 501 474 997
Komunikatywność 110% - szukam pracy 20 lat, prawo jazdy B
doświadczenie handlowe ‘złota
bajera’ - 501 474 997
Kosmetyczka - poszukuję lokalu
na otwarcie gabinetu kosmetycznego - 783 485 952
Kucharz - z doświadczeniem
kuchnie Polska, Włoska, Europejska, autorska. - 504 831 058
Kucharz, pizzer - podejmę prace
na terenie miasta - kuchnia Grecka, Włoska, Polska,potrzebuje
prace 15 dni w miesiącu - płaca
do dogadania - 506 151 602
Lakiernik - jako lakiernik, śruciarz,
szlifierz, pomocnik lakiernika,
pracownik produkcji, posiadam
doświadczenie - jestem dokładny
i uczciwy. – 785599801
Masażystka - podejmę pracę jako
masażystka - 605 956 049
Młoda poszukuje - Z wykształcenia żywieniowiec, z upodobania
pracownik biurowy, szkolenie
z księgowości komputerowej,
poszukuje STAŻU w biurze,
urzędzie lub pracy na stanowisku
kelner, pomoc kuchenna, pokojowa. - 506 494 780

Młoda z orzeczeniem - wykształcenie średnie AniaK1984@interia.eu - 515 184 540
Młody 21 - od zaraz doświadczenie w ścince i zrywce drzew
- mogę pracować na budowach
- 669 367 295
Młody 26 lat - stolarz, pomocnik
na budowie, pomoc kuchenna.
Posiadam doświadczenie w rożnych zawodach - 075 75 57 421
Młody szuka pracy - Młody
uczący się 18-latek podejmie
pracę dzienną od zaraz od poniedziałku do piątku. Mój email:
gorthen1552@gmail.com - 501
627 252
Młody szuka pracy kat. B - od
poniedziałki do piątku ze względu
na szkołę w weekendy. Mam
prawo jazdy kat. B chętnie hurtownia, sklep lub inne propozycje
- 783 287 371
Mechanik samochodowy - z dyp.
czelad, lat 25, trzyletnia praktyka
a.s.o wymagający wstępnego
przeszkolenia, przypomnienia,
podejmie stałą pracę od zaraz,
wynagrodzenie codzienne, okolice Jeleniej Góry - 508 524 892
Mechanik-ciężarówki - Mechanik
ze Stażem dorobi, bądź podejmie prace ciężarowe, koparki,
sprzęt ciężki itd. Uprawnienia
do konserwacji dźwigów, dźwigników wózków widłowych - 724
038 662
Murarz - kominy, tynki i glazura
itp. - 726 286 393
Na rynku - podejmę prace na
ryneczku w J.G przy pomocy
- 507 522 860
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
Nauczycielka - Podejmę pracę
w przedszkolu lub w nauczaniu
zintegrowanym. Wykształcenie:
pedagogika wczesnoszkolna z
wychowaniem przedszkolnym,
dodatkowa specjalność terapia
pedagogiczna. - 784 716 240
Obsługa klienta - Szukam pracy
związanej z obsługą klienta,
pracy biurowej, umiejętność
obsługi kasy fiskalnej, urządzeń
biurowych, wykształcenie wyższe, komunikatywna, odpowiedzialna. - 504 942 748
Operator - Podejmę pracę jako
operator koparkoładowarki mam duże doświadczenie - 603
585 708
Operator ładowarki - posiadam
uprawnienia na ładowarki, 3 letni
staż pracy na ładowarkach - 691
173 941
Operator ładowarki - Posiadam
uprawnienia operatora ładowarki
i koparko ładowarki, obecnie
kończę kurs koparkowy - 663
382 639
Operator kop/ład.. - staż 5 lat
Poszukuje pracy jako operator
koparko ładowarki w okolicach
Jeleniej Góry Lubania Gryfowa
Lwówka - 781 458 224 / 075
789 26 26
Operator koparki - staż 5 lat
Poszukuje pracy jako operator
koparko ładowarki w okolicach
Jeleniej Góry i Lubania - 781 458
224 / 075 789 26 26
Operator koparki - posiadam
uprawnienia oraz doświadczenie
- 669 385 993
Osoba z grupą inw. - Podejmę
pracę od zaraz - 724 297 578
Pilne - Student zaoczny szuka
pilnie pracy w Jeleniej Górze,
dorywczej lub stałej. Znajomość
angielskiego i niemieckiego. 696 336 230
Pilne - Młoda dziewczyna,
ambitna, dyspozycyjna, samodzielna, po kursach i szkoleniach
z doświadczeniem, podejmie
pracę od zaraz! - 518 066 697
Pilne - podejmę pracę - Młoda
dziewczyna, po różnych kursach
z doświadczeniem, podejmę
pracę od zaraz - 518 066 697
Pilne - pracę od zaraz! - Młoda
dziewczyna (kursy, doświadczenie) podejmę pracę od zaraz!
- 518 066 697
Pilne! Auto + GPS - mam 25 lat,
dyspozycyjny, chętnie w delegacji, od zaraz, pilne podejmę pracę
- 508 524 892
Pilne! od zaraz! - Młoda, dyspozycyjna i ambitna dziewczyna, po

różnych szkoleniach i kursach z
do doświadczeniem podejmie
pracę od zaraz - 518 066 697
Pilnie - podejmę prace od zaraz,
posiadam praktykę w kuchni,
znam włoski język i kraj pomogę
np. przy zakupach zagranicą itd
- 605 120 468
Pilnie - za granicą najlepiej
Niemcy, może być praca sezonowa, zbiory owoców warzyw,
może również być opieka na
wymianę na okres świąteczny
- 609 411 717
Pilnie - Młody mężczyzna z
Kowar wykształcenie średnie,
bez nałogów umiejący się odnaleźć w każdej sytuacji od zaraz
podejmie pracę w okolicach - 513
317 044
Pilnie - przydomowe w ogrodzie
lub na działce, jako pracownik
gospodarczy - 721 581 723
Pilnie w sklepie - 21 latka pilnie
szuka pracy. Doświadczenie w
handlu, znajomość kasy fiskalnej, terminala, dobry kontakt z
klientem - 516 441 207
Pilnie na budowę! - jako pomocnik - regipsy gładzie itp.szybko
się uczę - 505 954 630
Pilnie na produkcji - w zakładzie produkcyjnym-doświadczenie, średnie, dyspozycyjność,
sumienna, obsługa komputera
- teren Jelenia Góra i okolice
- 721 207 656
Pilnie od zaraz - Od zaraz podejmiemy prace w charakterze
kelnerek, opiekunek do dziecka,
pokojowych bądź innych! My
19,20 latki. PILNIE! - 669 628
611
Pilnie podejmę pracę - kierowca kat. B, znajomość stolarki
meblowej(montaż i nie tylko),
doświadczenie w transporcie
międzynarodowym, ścianki działowe (regips, szpachlowanie)
Pilnie - 505 954 630
Pilnie poszukuję - Spawacz
MAG 135,136, doświadczenie 3
lata, uprawnienia na suwnicę z
poziomu roboczego, uprawniania
na wózki widłowe, prawo jazdy
kat. C - 506 343 143
Pilnie poszukuję pracy - pracuje
tym czasowo w sklepie mięsnym,
mam 20 lat. Jestem osobą kreatywną i pracowitą - 661 279 210
Pilnie poszukuję pracy - 22 lata,
pracowity, sumienny, prawo jazdy
(B) z samochodem szuka pracy.
Doświadczenie w budowlance,
stolarce, obsługa maszyny frezującej e-mail: siemek.kowary@
interia.pl - 661 114 999
Pilnie poszukuje pracy - popołudniami zawód sprzedawca - 660
725 384
Pilnie potrzebuję pracy! - każdą
pracę, potrafię wszystko. Tylko
Jelenia Góra kobieta (nie matrymonialne) sprzątam, gotuje z
zawodu sprzedawca - 516 441
207
Pilnie praca - stróżowanie - pilnowanie obiektów - może być na
same noce - 691 237 024
Pilnie szukam - jako sprzedawca
- kasjer. Pracowałam jako spec.
d/s handlu - 603 985 563
Po maturze - 19 lat po maturach
przyjmę pracę na wakacje, kat.
B, szybko się uczy dyspozycyjny
- 663 057 694
Podejmę - w sklepie lub w solarium - 785 134 369
Podejmę jako kierowca - Mężczyzna 26 letni podejmę pracę jako
kierowca w firmie transportowej
lub dostawczej - 723 787 758
Podejmę biurową - doświadczona, dyspozycyjna 28 latka
podejmie pracę związaną z biurem lub podobną - 791 371 694
Podejmę pracę - od godzin
rannych do 14.00 - młody 19 lat
- 691 059 307
Podejmę pracę - Jestem młody i
ambitny z wykształceniem średnie i 1 rok studiów. Szybko się
uczę i nawiązuje dobre kontakty
z ludźmi - 793 525 921
Podejmę pracę - jako kierowca
kat. „B” bądź inną najlepiej do
15. - 697 763 381
Podejmę pracę - poszukuję pracy
nie koniecznie w zawodzie, studiuję zaocznie Pedagogikę Resocjalizacyjną, odpowiedzialna
sumienna i otwarta na wszelkie
propozycje - 513 194 355
Podejmę pracę - kierowca b+e
c+e w ruchu krajowym - 603
543 269

Podejmę pracę - szukam pracy
posiadam uprawnienia na wózek
widłowy - 723 379 851
Podejmę pracę - od zaraz na
budowie, stolarni, jako kierowca
prawo jazdy kat. B oraz inne propozycje. Młody szybko się uczący
29 latek - 516 073 215
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń
biurowe, bardzo szybko się
uczę. Wykształcenie tech adm.,
w trakcie technik informatyki
(zaocznie). Prawo jazdy kat. B
- 665 522 135
Podejmę pracę 18 latek - Poszukuje pracę na cały kwiecień. Mam
18 lat i podejmę każdą pracę
- 668 365 005
Podejmę pracę w sklepie - pilnie,
sprzedawczyni z doświadczeniem od zaraz aktualna książeczka - 516 122 096
Podejmę pracę w sklepie - pilnie,
sprzedawczyni z doświadczeniem od zaraz aktualna książeczka - 516 441 207
Podejmę pracę w sklepie Sprzedawczyni z kilkuletnim
doświadczeniem, aktualna książeczka zdrowia, kurs bhp, 32
lata. aneta7617@wp.pl - 721
279 956
Podejmę prace dodatkową - Pilnie poszukuje pracy dodatkowej.
Posprzątam w pensjonacie lub
pomogę w kuchni mam skończone technikum gastronomiczne
i pracowałam już w kuchni. - 723
699 359
Podejmę prace po szkole - posiadam prawo jazdy kat. B - 791
749 095
Podejmę w sklepie - lub w solarium - 785 134 369
Pomożemy - dwie piętnastoletnie
dziewczyny chętnie pomogą w
pracach domowych czy ogródkowych w ramach chęci dorobienia.
Tylko w weekendy, okolice Cieplic i Sobieszowa. Sg.markor@
gmail.com – 607683224
Pomoc kuchenna - na weekendy
lub na po południa wykształcenie
zawodowe, jestem w trakcie
kończenia technikum gastronomicznego - 607 729 453
Pomoc kuchenna - na terenie
Jeleniej Góry. Tylko poważne
oferty - 507 522 860
Pomoc kuchenna - podejmę
prace tylko w JG - 507 522 860
Pomocnik budowlany - w budowlance - mam doświadczenie
w pracach wykończeniowych
jestem dyspozycyjny posiadam
prawo jazdy i samochód - 791
61 5636
Pomocnik budowlany - na budowie na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 725 611 160
Pomocnik budowlany - podejmę
prace w J.G - 507 522 860
Pomocnik budowlany - na terenie
Jeleniej Góry - 507 522 860
Pomocnik budowlany - Poszukuje
pracy jako pomocnik budowlany.
Uczciwy pracowity bez nałogów
- 663 334 256
Pomocnik cieśli - z kilku letnim
stażem podejmie pracę na budowie od zaraz - 509 645 131
Pomocnik kuchenny - podejmę
prace w J.G - 507 522 860
Poprowadzę samodzielnie Poprowadzę pensjonat lub hotel
w okol. Karpacza Szklarskiej
Poręby lub Jeleniej Góry - 785
939 532
Poszukuję pracy - kierowca kat.
B, znajomość stolarki meblowej
(montaż i nie tylko), doświadczenie w transporcie międzynarodowym, ścianki działowe
(regips, szpachlowanie) Pilnie
- 505 954 630
Poszukuję pracy - młody 32
lata, dyspozycyjny bez nałogów,
prawo jazdy kat B, samochód
osobowy - pilnie - 509 47 85 62
Poszukuję pracy - w sklepie
przemysłowym lub spożywczym,
zaznaczam, że mam wykształcenie zawodowe. Nie posiadam
umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Jestem odpowiedzialna i
staranna - 514 877 872
Poszukuje pracy - jako magazynier, posiadam uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy
kat. B. Uczciwy pracowity - 663
334 256
Praca - Prawo jazdy kat. B C E
Aktualny kurs na przewóz rzeczy
- 606 745 684
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Praca - jako kierowca kat. B
młody, solidny - 600 279 008
Praca biurowa - szukam pracy w
biurze - 665 466 247
Praca dodatkowa - od godziny
16.00 lub w soboty, wykształcenie wyższe, znajomość programu
Subiekt, znajomość zagadnień
księgowych i ekonomicznych
- 783 179 365
Praca dodatkowa - dwie uczące
się pełnoletnie dziewczyny
poszukują pracy na weekendy
- pracowałyśmy już jako kelnerki
i pomoce kuchenne - 783 492
225
Praca dodatkowa - dwie uczące
się dziewczyny poszukują pracy
na weekendy - 722 076 869
Praca dodatkowa - posiadam
średnie wykształcenie oraz dużo
wolnego czasu, gdyż jako główną
prace wykonuje w systemie
zmianowym. Mam 33 lata - 500
247 902
Praca na wakacje - 18 latka
podejmie pracę na wakacje
- koniec czerwca-lipiec. Nawet
w pełnym wymiarze godzin. Na
terenie JG. - 665 462 842
Praca na wakacje! - ambitna, pracowita studentka filologii angielskiej podejmie pracę w okresie
wakacyjnym ( lipiec-wrzesień)
na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 662 635 734
Praca na weekendy - studentka
21 lat, kreatywna, podejmę pracę
na weekendy - 663 719 698
Praca na weekendy - licealistajestem dyspozycyjny i otwarty na
różne dziedziny, komunikatywny
oraz bardzo elastyczny - 605
071 897
Praca na weekendy - mam 18 lat
i chętnie podejmę pracę na weekendy - mogą to być zmiany nocne
ranne lub popołudniowe mogę
pracować w sklepie pilnować
dziecka lub osoby starszej oraz
wiele innych - 782 510 187
Praca od wakacji - Podejmę
pracę od czerwca. z zastrzeżeniem dwóch wolnych dni 15. i
16. czerwca ze względu na egzaminy. Kończę naukę w technikum
hotelarskim w Jeleniej Górze.
- 722 072 486
Praca w biurze na stałe - szukam
pracy w biurze. Tylko poważne
oferty - 512 841 200
Praca w Karpaczu – 18 latka
poszukuje pracy w okresie wakacji w obiekcie turystycznym lub
handlu. Posiadam praktykę.
Mila , spokojna, subtelna - 607
445 996
Praca w Karpaczu - 18-latka
podejmie pracę w obiekcie turystycznym w Karpaczu w okresie
wakacji/ czerwiec lipiec/ Znam
tajniki pracy w pensjonacie z
własnego doświadczenia - 607
445 996
Praca w lipcu - Podejmę każdą
pracę w od polowy czerwca +
lipiec w Karpaczu. Mam 19 lat
nie boje się żadnego wyzwania.
Posiadam zakwaterowanie w
Karpaczu - 785 601 708
Pracę na weekendy - mam 18
lat chętnie podejmę prace na
weekendy - mogą być to nocki
lub zmiana ranna i popołudniowa.
Mogę pracować jako sprzedawca
- 782 510 187
Pracę podejmę - jako blacharz,
elektryk, samochodowy - 075
71 30 268
Prace biurowe - ambitna, pracowita i szybko ucząca się studentka piątego roku podejmie
prace jako młodsza księgowa lub
przy innych pracach biurowych
e-mail: graasia84@wp.pl - 664
788 002
Pracownik od zaraz - młody 22
lata, prawo jazdy kat B - 793
24 05 88
Pracownik reklamy - Mam
doświadczenie (15 lat) w Reklamie Znam obsługę programów
graficznych - CorelDraw czy
Adobe Photoshop Znam bardzo
dobrze obsługę ploterów tnących,
termicznych - 602 883 234
Prawnik/tłumacz j. niemiecki Absolwentka prawa z doskonałą
znajomością j. niemieckiego
(terminologia prawnicza) - podyplomowe studia (Tłumaczenia
ekonomiczno-prawne) podejmie
pracę w kancelarii prawnej. tlumacz-jg@wp.pl - 605 245 648
Przy wykończeniach - Podejmę
pracę na budowie przy wykończeniach z doświadczeniem

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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(gładzie, malowanie, regipsy,
ocieplanie poddaszy, glazura
i.t.p.) - 412 213 015
Robotnik drogowy - kierowca duże doświadczenie, układanie
krawężników, obrzeży, puzzli,
obsługa maszyn drogowych; piły,
skoczki, ubijarki, walce, regulacja
studzienek drogowych, ręczne
rozkładanie masy bitumicznej
- 500 315 022
Rozniosę ulotki - w okolicach
Jeleniej Góry - 725 846 895
Serwisant - Podejmę pracę, serwis maszyn manualnych i numerycznych, mechanika, elektryka,
hydraulika siłowa, uprawnienia
SEP, kilkuletnie doświadczenie
w zawodzie - 793 687 454
Sklep - mam 30l. szukam na pół
etatu po południu - 667 138 290
Sklep odzieżowy - Podejmę
pracę w sklepie odzieżowym. 20
lat, kreatywny, dobrze zorganizowany z pewnym doświadczeniem
w branży brandingowej lubiący
sporty ekstremalne - 696 471 274
/ 64 75 728
Spawacz z cert. 135 - Podejmę
pracę posiadam auto, uprawnienia, elekt. gaz, tig, mig-mag.
Dyspozycyjny - 663 361 292
Sprzątaczka - Przyjmę pracę jako
sprzątaczka w Jeleniej Górze,
Lwówku Śląskim. Sklep, dom.
- 508 067 225
Stróż - podejmę prace jako stróż
w J.G - 507 522 860
Studenta szuka pracy wykształcenie średnie z zawodu
sprzedawca, 20 lat, ambitna
dyspozycyjna podejmie prace
jako kelnerka, barmanka, sprzedawca. Oraz pokojówka itp.
Małgorzata - 513 705 909
Studentka - po filologii polskiej
(licencjat), w trakcie: pedagogiki
specjalnej z resocjalizacją (uzupełniające mgr) szuka pracy - 504
942 748
Studentka zaoczna - poszukuje
pracy, jestem absolwentką technikum hotelarskiego i poszukuje
pracy od zaraz - 512 387 266

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

Sprzedamy komfortowe mieszkanie 3
pokojowe – Centrum ok. Placu Ratuszowego. Nieruchomości Karkonoskie tel.
501-357-406 ; tel. Biuro 075/ 643 60 51

Studentka zaoczna - studentka
zaoczna, prawo jazdy kat B,
obsługa komputera, niemiecki
podstawy poszukuje pracy - 695
444 406
Szukam dodatkowej - każdej
dodatkowej pracy od zaraz - 725
525 640
Szukam dodatkowej pracy - każdej dodatkowej pracy podejmie
się młody i chętny do pracy - 725
525 640
Szukam pracy - jestem osobą
dyspozycyjną , doświadczony
posiadam samochód osobowy,
mile widziane różne propozycje
- 660 041 935
Szukam pracy - operator traka
pionowego - prawo jazdy b-c-e
Kurs na przewoź rzeczy - 603
543 269
Szukam pracy - na terenie
Jeleniej Góry, osobą ambitną.
Uczciwą, wykształcenie średnie
handlowe, 32 lata, najchętniej w
branży handlowej.aneta@wp.pl
- 721 279 956
Szukam pracy - na 1/2 etatu w
Kowarach. Mam 27 lat i studiuję
zaocznie - fizjoterapię. - 691
553 623
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 - kobieta 24 lat Szukam pracy na terenie Wojcieszowa i okolic - 784 370 892
Szukam pracy - studentka II
roku Fizjoterapii podejmie pracę.
Znajomość angielskiego, prawo
jazdy kat. B, własny samochód.
Więcej informacji kierować na
mail: ad1988@wp.pl
Szukam pracy - na terenie
Lubania(może być na pół etatu)
- 609 650 508
Szukam pracy - pracuję w Cieplicach na Widoku - sprzątam
- chętnie podejmę pracę dodat-

Do wynajęcia kawalerka po remoncie; -23 pokojowe mieszkania w Karpaczu.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 075/ 643 60 52

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

Piechowice - 3 pokojowe mieszkanie w
bloku. Słoneczne – duży balkon.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. Biuro 075/ 643 60 51

2 pokojowe mieszkanie w suterenie – Centrum Jeleniej Góry Cena 105.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-556-494 ; tel.biuro 075/ 643 60 51

kową w tych okolicach - 695
098 205
Szukam pracy - na budowie lub
inne propozycje. Posiadam auto
na gaz - 723 266 884
Szukam pracy - młoda studentka
szuka pracy w systemie ponpt. Prawo jazdy (B), obsługa
komputera, znajomość języka
angielskiego w stopniu komunikatywnym. - 663 312 488
Szukam pracy - absolwentka
technikum handlowego podejmie pracę w sklepie. Na terenie
J.Góry - 669 292 617
Szukam pracy - na budowie lub
inne propozycje. Posiadam auto
na gaz - 723 226 884
Szukam pracy - jestem młody i
ambitny, łatwo nawiązuję kontakty z innymi. Posiadam prawo
jazdy kat B., interesuje mnie
praca w godzinach popołudniowych i w weekendy, nawet na 1/2
etatu - 508 661 716
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 - pilnie - Szukam
pracy w sklepie. Jestem młodą
osobą chętną do pracy - 504
120 703
Szukam pracy budowlaniec szukam pracy jako budowlaniec
i ogrodnik proszę o kontakt - 505
849 267
Szukam pracy dodatkowej Jestem dyspozycyjna po południami, komunikatywna oraz
znam język niemiecki i chętnie
podejmę pracę - 663 463 668
Szukam pracy dodatkowej! - na
terenie Jeleniej Góry i okolic po
godz 16 i w weekendy. 18 lat, bez
nałogów, prawo jazdy kategoria
B. - 515 494 244
Szukam pracy od zaraz - jestem
mila i uczciwa - punktualność
mnie tez nie zawodzi. Proszę o
kontakt - 697 560 620
Szukam pracy od zaraz - jakiejkolwiek pracy najlepiej barmanki
mam doświadczenie, ale podejmę
się też innej. Proszę o kontakt 697 560 620
Szukam pracy w Karpaczu Gastronomii, posiadam technikum
gastronomiczne, umiejętności
cukiernicze, wykształcenie wyższe, 26lat, ambitny! - 663 164
547
Szukam pracy w sklepie - 21 latka
pilnie szuka pracy. Doświadczenie w handlu, znajomość kasy
fiskalnej, terminala, dobry kontakt
z klientem - 516 441 207
Tłumacz niemieckiego - Absolwentka niemieckiego liceum
podejmie od września pracę jako
tłumacz języka niemieckiego.
(brak uprawnień tłumacza przysięgłego) - 691 049 347
Technik budownictwa - podejmę
pracę na stałe od zaraz! na
budowie lub przy wykończeniach
( gładzie, regipsy, panele, malowanie) - 665 685 608
Tipserka - u kogoś w salonie.
Nie posiadam własnego sprzętu.
Oczekuję zatrudnienia. - 793
240 586
Tipserka z 2 letnim doświadczeniem podejmie pracę - 603
035 919
Tynkarz szuka pracy - mam 24
lata. Pracowałem około roku na
tynkach maszynowych gipsowych - 791 751 793
Uczciwa, komunikatywna - odpowiedzialna, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat.B - 601
312 053
W domu - jakiejkolwiek pracy
w domu. Czekam na oferty
MaNie1986@poczta.onet.pl 721 719 919

W hotelu, gastronomii, kat C
- Technik hotelarstwa z doświadczeniem, język niemiecki komunikatywnie, prawo jazdy C z
praktyka, obsługa komputera
- 721 340 108
W sklepie - 22 latka szuka pracy
znajomość kasy fiskalnej, terminala, mila aparycja, dobry kontakt
z klientem, aktualna książeczka
sanepidu - 516 441 207
Weekendy - jestem młodą, komunikatywną dziewczyną. Szukam
pracy w weekendy. Doświadczenie w opiece nad dziećmi.
Kontakt : 509 768 933 (po 15) lub
marcia_91_15@o2.pl –
Wielozawodowy B, C - mam uprawnienia na wózki widłowe, prawo
jazdy kat.B, C - 518 215 099
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 - Kobieta
dojrzała, odpowiedzialna,
uczciwa podejmie pracę w turystyce, hotelarstwie, handlu lub
opieka nad dziećmi i starszymi
ludźmi. Dobry niemiecki w mowie
i piśmie - 603 700 338
Zajęcia tańca - praktyki - Studentka I roku studiów tanecznych
podejmie praktyki (60h) w szkole
tańca i nie tylko, prowadząc zajęcia - 512 387 266

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowo produkcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra - Kowary
- 601 221 559,
502 548 771
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
Bez pośredników – Zabobrze
43m2 IV piętro – atrakcyjna
lokalizacja – 602 600 556
179418. 116 000 zł mieszkanie
- kawalerka o powierzchni 30
m2, po kapitalnym remoncie,
wysoki parter Zabobrze II. NŻ
- 667 219 752
179945. 2 pokojowe Zabobrze po
remoncie Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05 0607 270 989
180699. 2 pokojowe Zabobrze
- do sprzedaży mieszkanie 2
pokojowe o powierzchni 49 m2
cena 165000 zł Nieruchomości
Pindyk - 075 75 235 05 607
270 989
179370. 2480 zł. Okazja - Lokal
mieszkalno - usługowy 113m2,
2480 zł. za m2 w Jeleniej Górze

przy ul. Groszowej, parter. Jeldom - 602 727 242
181252. 5,4 ha Łomnica - grunty
rolne 5,4 ha w jednym kawałku
przy drodze asfaltowej. Fantastyczne Widoki na Góry. Doskonały dojazd. Nieruchomości
Żebrowscy Rychlewski Remigiusz - 501 736 644
179474. 50 zł/m Szklarska
Poręba - Dolna, 3974 m2 Remigiusz Rychlewski Żebrowscy
Nieruchomości - 501 736 644
181214. Ładna kawalerka - o
powierzchni 30 m2, po kapitalnym remoncie, wysoki parter
Zabobrze II. 116 000 zł. NŻ - 667
219 752
180709. Łysa Góra! - Działka
inwestycyjna pod działalność
sportowo-rekreacyjną, 3,7 ha,
atrakcyjna cena! nPartner - 790
359 599
179939. Bliźniak Jelenia Góra
- do sprzedaży połowa bliźniaka
niedaleko centrum Jeleniej Góry
w bardzo dobrym stanie cena
465 000 zł Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05 607 270 989
181037. Centrum parter - Do
sprzedaży mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 97 m2położone na parterze w centrum
Jeleniej Góry. cena 319 000 zł
Nieruchomości Pindyk - 075/ 75
235 05; 0601 209 198
180791. Dom 10 min. od centrum
- Bardzo ładny nowy dom w
zabudowie bliźniaczej 5 pokoi,
salon z kominkiem Nieruchomości Partner - Teren ogrodzony
drewnianym płotem, altanka i
garaż - 604 508 308
181137. Dom 122 m2 - w stanie
surowym zadaszonym + garaż.
Duża działka. Wszystkie media.
„BN” - 660 359 500
179978. Dom 139tys. Jeżów
- mały do remontu, wygodna
lokalizacja blisko miasta. Remigiusz Rychlewski, Nieruchomości Żebrowscy 501736644
– 0501736644
181067. Dom 160 000 zł - wolnostojący o powierzchni 150
m2 położony w okolicach Świeradowa Zdroju Nieruchomości
Pindyk - 075/ 75 235 05; 0601
209 198
180276. Dom 270 000 zł - wolno
stojący w okolicy Sosnówki Nieruchomości Pindyk - 075// 75 235
05 0607 270 989
181184. Dom 360 tys. ok. JG
- ładny o powierzchni 130m2,
działka 1300 m2, budynek gospodarczy, do adaptacji. Ok. do
10km od JG. N. Euro-Dom - 695
384 914
180456. Dom na wsi - poniemiecki, po kapitalnym remoncie, z
działką 1300 m2 w bliskiej okolicy
Jeleniej Góry. NŻ - 667 219 752
181208. Dom na wsi - po remoncie, z działką 1300 2 i ładnym
ogrodem, w bliskiej okolicy Jeleniej Góry. NŻ - 667 219 752
179471. Dom pilnie 299 tys.
- Sprzedamy w Mysłakowicach,
doskonały także do prowadzenia działalności. Duża część
gospodarcza. duża ogrodzona
działka. Żebrowscy Nieruchomości 0501736644 - 501 736 644
179447. Dom w Jeżowie Sudeckim - w zabudowie bliźniaczej
łączony garażami - 662 112 344
181124. Dom w Jeleniej Górze
- o powierzchni 100 m2. Działka
o powierzchni 870 m2. Budynki
gospodarcze. „BN” - 660 35 95 00
181130. Dom w Jeleniej Górze na spokojnym osiedlu pod lasem
jednocześnie blisko centrum.
Pow. 169 m2. Działka 486 m2.
Istnieje możliwość podziału na
dwa samodzielne mieszkania
z osobnym wejściem - 660 35
95 00
179943. Dom wiejski 189 000 zł
- wiejski dom w okolicy Jeleniej
Góry (powierzchni działki 66000

m2) Nieruchomości Pindyk - 075
75 235 05; 0601 209 198
180033. Dom wolnostoący
nowy - stan surowy zamknięty,
powierzchni 168 m2, 1300 m2
działki. 364 000 zł. NŻ - 667
219 752
181069. Duży dom - Do sprzedaży dom wolno stojący o
powierzchni całkowitej 360 m2
położony w malowniczej okolicy
Bolkowa. Cena 380 000 zł Nieruchomości Pindyk - 075/7523505
0 607 270 989
180804. Dwupokojowe Zabobrze
- Mieszkanie dwupokojowe na
Zabobrzu 153 tys. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
179462. Działka budowlana w
Janowicach 2000m2 - 508 240
831
181210. Działka budowlana
- pięknie położona, 3300 m2 do
wydzielenia. Jeżów Sudecki. NŻ
- 667 219 752
179956. Działka Mysłakowice do sprzedaży działka budowlana
położona w Mysłakowicach z
pięknym widokiem na góry, pow.
2700 m2 Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05; 0601 209 198
179838. Działka na Łysej Górze
- Grunt rolno-budowlany na Łysej
Górze w Dziwiszowie, świetna
inwestycja sportowo-rekreacyjna!
oferta na wyłączność, pow. 3,7
ha, cena 555 tys. zł, nPartner
- 790 359 599
178828. Działka w Przesiece
- powierzchnia od 1800 m2,
dogodny dojazd, droga asfaltowa, energia przy granicy. „Nieruchomości” - 660 359 500
179842. Działki w Maciejowej dwie duże działki budowlane pod
budownictwo mieszkalno-usługowe, atrakcyjnie położone przy
drodze wylotowej na Wrocław,
oferty na wyłączność, nPartner
- 790 359 599
181128. Działki w Przesiece
- o powierzchni od 1800 m2.
Uzbrojenie przy granicy. Widok
na panoramę gór. „BN” - 660
35 95 00
181052. Elsnera dwupokojowe
- Mieszkanie bardzo słoneczne
po remoncie zaproponuj cenę
- nPartner - 604-508-308
181257. Grunty rolne 1,8 zł - koło
Świerzawy. 8,36 ha. Dwa prostokątne kawałki, pełne dopłaty,
przeważanie klasa IV, 1200 m2
lasu. Doskonała cena 1,8 zł/m2.
nieruchomości - 501 736 644
181040. Karpacz mieszkanie
- Do sprzedaży 2 pokojowe
mieszkanie o powierzchni 38 m2
położone na wysokim parterze w
Karpaczu cena 175000 zł Nieruchomości Pindyk - 075/ 75 235
05; 0601 209 198
180695. Kawalerka Zabobrze
- 35 m2 na Zabobrzu III cena
128 000 zł Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05 607 270 989
181059. Kiepury trzypokojowe
- Mieszkanie w cichej okolicy
Zabobrza nPartner – 604 508
308
180704. Komfortowe 3 pokojowe
- mieszkanie po kapitalnym
remoncie o powierzchni 72 m2
położone na obrzeżach centrum
Jeleniej Góry. Nieruchomości
Pindyk - 075 75 235 05 607
270 989
180271. Komfortowy dom - nowy
- typ kanadyjski o powierzchni
użytkowej 150 m2 w bliskiej okolicy Jeleniej Góry. Cena 899 000
zł Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05 0607 270 989
180041. Mieszkanie 3 pokojowe
- po remoncie, 66 m2, pierwsze
piętro, w sześciopiętrowym bloku
Zabobrze II. NŻ - 667 219 752
181216. Mieszkanie 52 m2 - 2
pokoje po remoncie, drugie piętro w czteropiętrowym bloku, na
Zaborzu III. NŻ - 667 219 752

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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180026. Mieszkanie 67 m2 - 3
pokoje, przestronne, słoneczne,
pierwsze piętro w bloku z cegły.
Zabobrze III. NŻ - 667 219 752
181213. Mieszkanie 67 m2 - 3
pokoje, pierwsze piętro w bloku
z cegły, Zabobrze III. NŻ - 667
219 752
180039. Mieszkanie po remoncie
- o powierzchni 52 m2, 2 pokoje,
drugie piętro, w czteropiętrowym
bloku. Zabobrze III. NŻ - 667
219 752
180693. Nowy dom 270 000 zł
- nowo wybudowany dom stan
surowy zadaszony sprzedamy
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05 607 270 989
180703. Okolice centrum - mieszkanie po remoncie 2 pokojowe w
okolicy centrum o powierzchni 57
m2. Nieruchomości Pindyk - 075
75 235 05 607 270 989
178830. Staniszów 38zł/m działka z widokiem na panoramę
Karkonoszy, częściowo uzbrojona. „Nieruchomości” - 660
359 500
179840. Szklarska Poręba - Duże
mieszkanie o powierzchni 132
m2, po remoncie, położone w
pięknej kamienicy w centrum
Szklarskiej Poręby Górnej, ogródek, dwa garaże, 379 tys. zł,
nPartner - 790 359 599
180712. Szklarska Poręba Górna
- Duże mieszkanie po remoncie
w świetnej lokalizacji, piękna
kamienica, 132 m2, ogródek, dwa
garaże, nPartner - 790 359 599
181119. Tania kawalerka - w gm.
Stara Kamienica, 27 m2. 56 000
„BN” - 660 35 95 00
181188. Tanie dwupokojowe Mieszkanie o powierzchni 38 m2
z balkonem I piętro cena 130 tys.
zł nPartner - 604 508 308

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
179460. Trzypokojowe 49m2
- Do sprzedania mieszkanie
na Wyczółkowskiego 3 pokoje,
175000PLN - 508 240 831
179962. Willowe z ogrodem
- całe, pierwsze piętro. Okolice
Wańkowicza, Garderoba, garaż,
balkon, ogród. Dom w doskonałym stanie. Nieruchomości
Żebrowscy - 502 175 903
179464. Willowe z ogrodem
- rozkładowe, piętro solidnego
domu, garderoba, garaż, ogród.
Okna wymienione, gazowe
ogrzewanie. Okolice Wańkowicza, Żebrowscy Nieruchomości
Rychlewski Remigiusz - 501
736 644
181245. Willowe z ogrodem
- całe, pierwsze piętro. okolice

Biuro Nieruchomości
„Cztery Kąty”
ul. Okrzei 15
58 - 500 Jelenia Góra
tel. 075 76 46 906

Siedliskowok.Lubania:dommieszkalny150m2,
4 budynki gospodarcze o łącznej powierzchni
250m2orazdwagarażemurowane.Działka:5000
m2. Cena 350 000. tel. 0663 057 487

Dom 150 m2 w ok. Gryfowa. W budynku
znajduje się stodoła o pow. ok. 50m2.
Droga asfaltowa. Woda z własnej studni i
z wodociągu. W przeciągu 2 lat planowana kanalizacja. Działka 1300 m2.
Cena 160 000 do negocjacji.
tel. 0663 057 487
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Posiadłość w ok. Lubomierza, w skład
której wchodzą: dom mieszkalny, 2
budynki gospodarcze oraz ok. 5,5 ha
gruntów. Powierzchnia mieszkalna
stanowi 300m2. Idealnie nadaje się na
działalność agroturystyczną, hodowlę
koni.Cena 400000. tel. 0 663 057 487

Nowy dom w ok. Jeleniej Góry, 194
m2. Działka 670 m2 w pełni zagospodarowana. Ogrzewanie gazowe
+ kominek. Częściowo umeblowany.
Oferta atrakcyjna cenowo.
tel. 660 35 95 00
Dom w Jeleniej Górze 169 m2, w spokojnej dzielnicy pod lasem, jednoczesnie
blisko centrum. Działka 486 m2. Cztery
pokuje, kuchnia, łazienka z wc + dodatkowe wc, piwnica, dwa garaże.
Mozliwość podziału na dwa niezależne
mieszkania.
Polecamy: tel. 660 35 95 00

Wańkowicza, Garderoba, garaż,
balkon, ogród. Dom w doskonałym stanie. Nieruchomości
Żebrowscy – 0501736644
180711. Wylot na Wrocław Dwie działki o przeznaczeniu
usługowo-mieszkalnym, świetna
lokalizacja: Maciejowa przy głównej drodze wylotowej na Wrocław
o powierzchni 0,36 i 0,57 ha,
nPartner - 790 359 599
179952. Zabobrze 180 000 zł - 2
pokojowe mieszkanie Zabobrze
III cena. Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05 0607 270 989
Dom z ogrodem - oczkiem wodnym, wiatą, zadbany, do wprowadzenia kilka kilometrów od
Jeleniej Góry. Cena 360 tys. - 601
540 2932
125000 dwa pokoje - o
powierzchni 38 m2 Zabobrze I
- 662 112 344
2 pokoje 126.000 - dwa pokoje
na Karłowicza, 38 m2 - 126.000
- 695-034-321
3 pokojowe, willowe - Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe, w
poniemieckiej willi, o powierzchni
90m2 plus ogród. Cieplice. Cena
270 tyś. N, Euro-Dom. - 695
384 914
4 pokojowe o powierzchni 83m2
- ul. Kiepury, Zabobrze III Bez
pośredników. Bellaroza@o2.pl
- 503 328 364
63m w kamienicy - 2 piętro, 4
pokoje, balkon, ogrzewanie gaz.
piec dwu funkcyjny, niski czynsz.
Cena 209000 pln do negocjacji.
Pośrednikom dziękuję - 788
200 261
64 m2 Zabobrze II - na czwartym
piętrze w bloku z windą - 662
112 344
78 m2 Zabobrze III - Sprzedam
duże, wyremontowane mieszkanie z garażem. 280 tys. zł Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
Atrakcyjna działka - w Jeżowie
Sudeckim o powierzchni 1650
m2, uzbrojona we wszystkie
media, dogodny dojazd, wystawa
południowa, cena do negocjacji.
- 691 791 994
Atrakcyjna kawalerka - 38 M2
Zabobrze 3, I piętro bez pośredników - 792 473 691
Atrakcyjną działkę - w Sosnówce
Górnej sprzedam. A.Janowska
- 601 540 292
Atrakcyjne - mieszkanie o
powierzchni 53 m2, 2 pokojowe,
2 szafy typu komandor, nowa
łazienka z natryskiem, wyposażona i umeblowana kuchnia .
Cieplice. - 601 540 292

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
Atrakcyjne grunty - Okolice Jeleniej Góry.N.Ż - 505 058 665
Ładna działka - działka budowlana o powierzchni 1553 m2 na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Jeżowie Sudeckim, wszystkie media oprócz kanalizacji,
wystawa południowa.Nieruchomości Szymkiewicz - 691 791
994
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe
o pow. 48,70 m2 na pierwszym
piętrze, willowa dzielnica Jeleniej
G., blisko centrum, duży balkon,
budynek z 2001 r., ogrzewanie z
sieci. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe
po remoncie z balkonem. Ul.
Malczewskiego. Cena 168 tys.
- 606 304 546
Bardzo tania kawalerka - ładna
kawalerka o powierzchni 26 m2
na trzecim piętrze, Zabobrze I,
środkowa, bardzo ciepła, niski
czynsz, nowe okna. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
Bez pośredników - 3 pokoje,
ładne, cieple, o powierzchni 48
m2, balkon, ul. Kopernika, 195
tys., do negocjacji, bez pośredników - 663 361 070
Bliźniak Zabobrze - nowo wybudowany z garażem, 3 sypialnie
plus salon, - 662 112 344
Blisko centrum - dwupokojowe po
remoncie o powierzchni 37 m2 z
balkonem na I piętrze- słoneczne.
Blok z cegły. Cena 145000 zł.
Nieruchomości Partner - 604
869 172
Dom do remontu - z działka o
powierzchni 1440 m2 w Piecho-

wicach bez pośredników - 695
839 363
Dom i 4.6h.ziemi - w Jeleniej
Górze - 698 265 036
Dom na wsi - Ładny dom, z
działką 800m2-do remontu
N.Żebrowscy - 505 074 854
Dom okolice Świerzawy - Do
sprzedaży połowa bliźniaka o
pow. całkowitej 187 mkw. położony w okolicy Świerzawy cena
185 500 zł Nieruchomości Pindyk
- 075/ 75 235 05; 0601 209 198
Dom okolice Mirska - wyremontowany pod agroturystykę 360000
nieruchomości 665 561 306
Mieszkanie w Przesiece 48m
cena 90000 - 514 600 102
Dom w Cieplicach - Dom w Cieplicach - 510 289 144
Dom w Dobkowie - Dom w Dobkowie - 514 600 108
Dom w Karpnikach - atrakcyjny
po kapitalnym remoncie N.Ż - 505
074 854
Dom w stanie developerskim
- w Jeżowie Sudeckim, stan
zamknięty, dz. 1350m2, pow. całkowita domu 240m2. Możliwość
uzyskania 2 mieszkań po 120 m2
kkexpert - 601 435 070
Dom wolnostojący - 220 m2 trzy
kondygnacje, 600 m2 działki.
Piechowice 400 000 zł. NŻ - 667
219 752
Dom zabudowa szeregowa - 180
m2, wszystkie media Szklarska
Poręba - 509 785 725
Domy na wsi - Cena już od
80.000 zł. N.Ż - 505 074 854

Domy w zabudowie - W trakcie
budowy Piechowice-Pakoszów.
N.Ż - 505 058 665
Duża kawalerka na Zabobrzu 3
- 39m za 135000 pierwsze piętro
- 500 122 446
Duży dom - wielopokoleniowy
w Jeleniej Górze w atrakcyjnej
dzielnicy, z ładnym ogrodem
Nieruchomości Euro-Dom - 601
540 292
Duży dom w niewielkiej odległości od Jeleniej Góry. Może służyć
jako dom wielopokoleniowy - dla
dwóch trzech rodzin. Działka
2900 m2. Ciekawa lokalizacja.
Widok na pasmo gór. Euro-Dom
- 500 242 903
Dwa ładne pokoje - mieszkanie
2 pokojowe o powierzchni 37,10
m2 na pierwszym piętrze w bloku,
blisko centrum, po remoncie,
nowe okna, na podłodze panele
i kafle, niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
Działka 18 000 zł - rolna położna
w okolicach Gryfowa Śląskiego o
powierzchni 1,02 ha cena 18 000
zł Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 0601 209 198
Działka budowlana - w Kopańcu
o powierzchni 5000m2, pięknie
położona - 504 289 423
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza
- 662 009 700
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim 1650m2, media w
działce KKexpert - 601 435 070
Działka inwestycyjna - Zabobrze
z projektem i pozwoleniem.N.Ż
- 505 074 854
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58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
tel.: 075/ 75-27-500
pk@karr.pl
www.karr.pl

KARKONOSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSOBY
ZAMIERZAJĄCE ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
DO LOKALNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO (LPK)*
Udzielamy informacji oraz prowadzimy konsultacje m.in. w zakresie:
● Podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
● Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków unijnych
oraz innych środków publicznych i prywatnych,
● Możliwości i zasad uzyskania wsparcia w postaci usług specjalistycznych,
● Informacji teleadresowych instytucji otoczenia biznesu,
● Innych związanych z szeroko rozumianą tematyką administracyjno-prawnych aspektów
prowadzenia działalności gospodarczej.

LOKALNY PUNKT KONSULTACYJNY JEST DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:
● JELENIA GÓRA (UL. 1 MAJA 27) W DNI ROBOCZE W GODZINACH 7.30-15.30
● LUBAŃ (UL. ARMII KRAJOWEJ 30) W PIERWSZĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA
WGODZ. 8.00-12.00
● ZGORZELEC (UL. PARKOWA 1) W DRUGĄ I CZWARTĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ.
8.00-12.00
*usługi świadczone zgodnie z regulaminem PK są bezpłatne
Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć instytucji, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego
rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia, w tym ze środków UE.
Działalność Punktów Konsultacyjnych, w tym promocja realizowanych przez nie działań, finansowana jest
ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”,
finansowanego z Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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OG£OSZENIA
Działka Jeżów Sudecki - o
powierzchni ok. 1000 m2 - Media:
prąd, woda. Cena 82,50 zł za m2
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 0601 209 198
Działka rolna w gm. Jeżów Sudecki - klasa IVa powierzchnia 2,87
ha KKexpert - 601 435 070
Działka w Świerzawie - Sprzedam prywatnie dwie działki
1km od Świerzawy (Stara
Kraśnica),metraż w zależności
od zapotrzebowania. Cena do
uzgodnienia - 695 034 321
Działka w Bukowcu - 5300m2
- 514 600 102
Działka w Wojcieszycach - blisko
1700m2 widokowa przy trasie na
Szklarską za 230 tys. NS - 514
600 107
Działki budowlane - Czarne
1265m2 139000 oraz nad Zalewem Sosnówka 1685m2 130000,
obydwie z panorama gór i wszystkimi mediami - 517 355 452
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim, z pięknymi widokami
od 1295 m2 do 1500 m2. NŻ
- 667 219 752
Działki dla inwestorów - w planie
dużo możliwości - 511 089 923
Działki w Łomnicy - i Podgórzynie
nieruchomości - 665 561 306
Gotówka za mieszkanie - 60m
+ blok po 2000 rok, wspólnota,
balkon nie parter lub kamienica
po remoncie z ogródkiem. Za
odpowiednie czeka gotówka
- 696 762 860

Hale magazynowa - w centrum
Jeleniej Góry 700 m2 - 604
649 796
Hale produkcyjno - magazynowa
- 1400m2 i działkę gruntu 6500m,
teren ogrodzony, centrum Jeleniej Góry - 604 649 796
Kawalerka - po remoncie - 662
009 700
Kawalerka 56 tys. - w gminie
Stara Kamienica „Nieruchomości” - 660 359 500
Kawalerka bez pośredników - do
85 tys., po remoncie, w Jeleniej
Górze, kupię za gotówkę - 693
123 918
Kawalerka Cieplice - 31.1m Blok
7 lat. W zimę 20c bez ogrzewanie, przedpokój, łazienka,
garderoba, pokój z kuchnią,
cisza, parking, teren ogrodzony
na pilota - 696 762 860
Kawalerka Cieplice 31.1m - ciepła,
blok 7 lat, przedpokój, łazienka,
garderoba, pokój z kuchnia, cisza,
parking, teren ogrodzony na pilota,
widok na Snieżkę 117000pln - 696
762 860
Kawalerka Kowary - Do sprzedaży mieszkanie 1 pokojowe
o pow. 34 mkw. położone na I
piętrze w Kowarach. cena 79
900 zł Nieruchomości Pindyk 075/7523505 0 607 270 989
Kawalerka po remoncie - kawalerka po kapitalnym remoncie
o pow. 30 m2 na parterze wieżowca, Zabobrze II, nowe okna
i drzwi, na ścianach gładzie, na
podłogach panele, niski czynsz.

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

Nieruchomości Szymkiewicz
- 669 620 071
Kawalerkę po remoncie - Zabobrze, 26 m2, 3 piętro, pośrednikom dziękuję - 661 571 053
Kawalerkę w Mysłakowicach
- 36m, 1 piętro – C.O. etażowe,
odświeżone do zamieszkania
od zaraz, cena 99000. - 501
264 773
Komfortowe 73m Cieplice 285000pln lub wynajmę - 665
561 306
Komfortowe tanio - mieszkanie
2 pokojowe o powierzchni 49 m2
na parterze, Zabobrze II, duży
balkon, niski czynsz, rozkładowe,
środkowe, panele, nowe okna,
słoneczne. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
Mały domek - W Jeżowie Sudeckim z działką 400m2 - pilne
N.Żebrowscy - 505 074 854
Mały domek wolnostojacy - na
os.Widok 115 m2. Realizacja 3
kw. 2009. Cena 345000 zł - do
negocjacji - 792 708 427
Miłków/ ok.Karpacza - działkę o
powierzchni 4000 m2, 185 tys.
- 500 242 903
Mieszkanie - 3 pokojowe 51 m2
w blokach w Cieplicach. Mieszkanie zadbane do odświeżenia.
Cena okazja!! - 500 242 903
Mieszkanie 2 pokoje - z balkonem w Jeleniej Górze, po remoncie, 38 m2, świetna lokalizacja
- 603 468 908
Mieszkanie 2 pokojowe – 39 m2
na Zabobrzu za 128000 parter
- 500 122 446
Mieszkanie 2 pokojowe - bezczynszowe, ogrzewanie gazowe w
Jeżowie Sudeckim - 784 007 642
Mieszkanie 38 M2 - 2 pokojowe,
balkon, 1 piętro, wyremontowane,
świetna lokalizacja za 140 tys.zł.
właściciel - 603 468 908
Mieszkanie 4 pokojowe - Trzecie
piętro w czteropiętrowym bloku
90 m2 Zabobrze III. 250 000 zł.
NŻ - 667 219 752
Mieszkanie 61 m2 - sprzedam
mieszkanie w okolicach Małej
Poczty. 210 tys. zł Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Mieszkanie blisko centrum mieszkanie 3-pokojowe o pow.
67 m2 na trzecim piętrze budynku
z cegły, rozkładowe, dobry standard i lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Mieszkanie dla każdego - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie dla każdego - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie na Zabobrzu - za
zusem 54 m 2 pokoje kuchnia w
zabudowie AGD, śliczna łazienka
pośrednikom dziękuję - 691
379 555
Mieszkanie na zabobrzu I - 39m2,
wysoki parter, po remoncie 145
tys. zł Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
Mieszkanie po remoncie - mieszkanie 3-pokojowe o pow. 70 m2,
czwarte piętro w wieżowcu, po
generalnym remoncie, panele,
gładzie, działka ogrodowa za
darmo. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
Mieszkanie tanio - 47m2 140000
zł. - 723 143 566
Mieszkanie w Jeżowie - 2 pokojowe o powierzchni 45,10 m2
na drugim piętrze, ogrzewanie
gazowe, bez czynszowe. Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim
- 45m 140 tys. - 514 600 102
Mieszkanie w kamienicy - mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50,30
m2 na drugim piętrze w kamienicy, bardzo cieple, przy głównej
ulicy, klatka schodowa zadbana.
- 669 620 071
Mieszkanie w Karpaczu - 104m2
- 514 600 102
Mieszkanie w Przesiece - 48m
cena 90000 - 514 600 102
Mieszkanie własnościowe - 36.7
m2 Zabobrze I 3 piętro, środkowe
2 pokoje, rozkładowe, słoneczne,
nowe okna, cena 135 tys. - 660
041 935
Mieszkanie Zabobrze 3 - za
zusem 54 metry 2 pokoje, po
remoncie kuchnia, w zabudowie
AGD pośrednikom dziękuję 205
tys. - 691 379 555

Mieszkanie, 3 pokoje - 67m2,
240 tys. Zabobrze 2, 4te piętro z
windą - 516 471 007
Mysłakowice - Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w blokach na
I pietrze, kawalerkę w kamienicy
na I piętrze. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Nieruchomość usługowa mieszkalna - centrum. Idealna dla
inwestora: dom 250m do remontu
na działce 505m+ plac 1800m.
zainwestuj w lokalizacje i kup
- 691 800 131
Noskowskiego - dwa pokoje, 37
m2,po remoncie - 140.000 - 695
034 321
Nowa kawalerka bezczynszowa
- w Jeleniej Górze. 33m2 , cena
106.000. Bez pośredników i prowizji. Udoskonala oferta na własne
mieszkanie - 605 885 085
Nowe 2 pokojowe - Nowe 2 pokojowe - 514 600 108
Oferta developera - działkę wraz z
projektem budynku w technologii
- prefabrykacja fabrycznie gotowego domu lub 2 niezależnych
lokali mieszka - 601 435 070
Okazja 2500 - za 1m 3 pokojowe
74m ogrzewanie gazowe centrum
Jeleniej Górze - 500 122 446
Okolice Małej Poczty - 37 m2,
2 pokoje, 145.000,parter - 695
034 321
Pół willi - Okazja w Gryfowie - 600
030 275
Piękna działka w Wojcieszycach 4000 m2 za 92000 zł. N.STĘPIEŃ
GS-6467 - 508 240 830
Piękna działka w Wojcieszycach za 92 000 zł. GS-6467 N.Stępień
- 508 240 830
Piękne działki - w Bukowcu - 600
030 275
Pilnie mieszkanie własnościowe w Kowarach o powierzchni 45m2.
2 pokoje, kuchnia, łazienka - 784
818 564
Pilnie mieszkanie własnościowe w Kowarach o powierzchni 45m2.
2 pokoje, kuchnia, łazienka - 664
056 097
Pilnie sprzedam dom - Pilnie
sprzedam dom na wsi - 600
030 275
Pilnie sprzedam kawalerkę
- po kapitalnym remoncie na
Zabobrzu III 1 piętro 110 tys. zł
SUDETY - 721 824 886
Połowa domu - Wojcieszów 50m
dwupoziomowe z ogródkiem w
malowniczej lokalizacji. Cena
90.000.N.Ż - 509 156 552
Połowa domu - Wojcieszów 50m
do remontu. Z ogródkiem i ładnymi widokami. Cena 90 tysięcy
zł.N.Ż - 509 156 552
Podgórzyn parter domu - dwurodzinnego po remoncie do
wykończenia, nowe instalacje
C.O, elektryczno, wodno kanalizacyjne 125m2, powierzchni
użytkowej. Działka 1500m. Cena
240 tys. - 510 250 607
Posiadamy grunty budowlane
- w Jeżowie oraz okolice JG NS.
- 514 600 107
Skrajny segment szeregowy - na
os. Widok 130 m2. Realizacja 3
kw.2009. 390000 zł. do negocjacji - 792 708 427
Sprzedam, zamienię - na mieszkanie. 2 działki szeregówki Cieplice. Cała dokumentacja projekt,
zezwolenie na budowę - 511
958 367
Stan surowy zamknięty - w
Mysłakowicach, świetna lokalizacja - 662 009 700
Staniszów - działkę o pow. 1200
m2, w rejonie zabudowy, prąd i
woda, dobry dojazd. Euro-Dom
A. Janowska - 601 540 292
Sygietyńskiego, 2 pokojowe 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 47m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc,
po kapitalnym remoncie, do
zamieszkania od zaraz - 517
353 026
Tanie mieszkanie - dwa pokoje
na pierwszym piętrze Zabobrze
NS - 508 240 826
Tanio 56 m2 po częściowym
remoncie - blisko centrum, ogrzewanie gazowe, nowa stolarka,
parking - 513 098 128
Tanio trzy pokoje - mieszkanie
3-pokojowe o pow. 58,10 m2 na
Zabobrzu I, piąte piętro, dobry

standard, blok docieplony, nowe
okna, cena atrakcyjna. - 669
620 071
Trzy pokoje na Kiepury - mieszkanie 3-pokojowe o pow. 66,93
m2 na pierwszym piętrze w bloku
4 piętrowym, meble w zabudowie, pokoje parkiet, przedpokój i
kuchnia panele. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Trzypokojowe wyremontowane
- mieszkanie na Zabobrzu 70m2,
210 tys. do negocjacji NS. - 514
600 107
W centrum 63m2 - sprzedam
mieszkanie na I pietrze kamienicy
w ścisłym centrum. Nadające się
pod działalność gospodarczą.
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Widokowa działka - w atrakcyjnej
cenie - 723 143 566
Z powodu wyjazdu - mieszkania
na Zabobrzu III po kapitalnym
remoncie, niski czynsz 180 zł.
- 695 989 948
Zabobrze I - mieszkanie 39 m2
po remoncie na wysokim parterze. Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Zabobrze I - mieszkanie 42 m2
po remoncie na 3 piętrze z windą
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Zabobrze III - mieszkanie 36 m2
na 3 piętrze z windą. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Zabobrze III - mieszkanie 64m2
po remoncie na wysokim parterze. Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Zabobrze III z garażem - sprzedam 78 m2 (4 pokoje) z garażem.
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
Zdecydowany klient kupi - mieszkanie gotowe do wprowadzenia
do 200 000 najlepiej w kamienicy
- 514 600 102
Ziemia 2400 m2 - zachodniopomorskie Szczecin-Mierzyn, 200
m - 501 681 580

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Mieszkanie w bloku 2 pokojowe, I piętro na Osiedlu XX
Lecia lub Orle w Cieplicach
- 075 75 534 20
2 pokojowe Zabobrze - dla zdecydowanej Klientki puszkuję
mieszkania 2-pokojowego na
Zabobrzu II lub Zabobrzu III
Nieruchomości Pindyk - 075 75
23 505 607 270 989
Kupimy dom wiejski - Poszukujemy dla Klienta domu wiejskiego
w okolicy Jeleniej Góry do kwoty
250 000 zł Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05 - 607 270 989
Działkę w Jeleniej Górze - pilnie
dla zdecydowanego klienta. „BN”
- 660 359 500
Kawalerkę - w Jeleniej Górze,
bez Zabobrza, gotówka. NŻ - 667
219 752
Kupię auta do 6000 zł - mogą
być do niewielkich napraw - 608
382 458
Kupię budynek do remontu - i
adaptacji na cele usługowe.
Tylko Jelenia Góra z dogodnym
dojazdem. Minimum 150m2 cena
do 400 tys. - 601 595 525
Kupię dwupokojowe - mieszkanie
na 1 piętrze w Jeleniej Górze i
okolice. Bez pośredników. Do
120 tys. zł. - 880 462 049
Kupię działkę - w Jeleniej Górze
pod zabudowę usługowo-mieszkalną - 601 595 525
Kupię działkę budowlaną - w pełni
uzbrojona, 800-1500 m2 - Jeżów
Sudeckim, Czarne, Maciejową.
Bez pośredników. Poważny klient
- 666 876 650
Kupię kawalerkę - Dla zdecydowanego klienta z gotówką - pilne.
NŻebrowscy - 505 074 854
Kupię kawalerkę - w Jeleniej
Górze, za gotówkę bez pośredników do 90 tys. - 888 152 841
Kupię kawalerkę - w Jeleniej
Górze do 60 000 zł - 600 044
396
Kupię kawalerkę - Po remoncie
do 90 tys. w JG, place gotówka!
- 888 152 841
Kupię mieszkanie - lub pół domu
80-110m2 z ogródkiem do 300
tys. Jeżów, Jelenia, Łomnica NS
- 514 600 107
Kupię mieszkanie - 3 pokojowe
do 200 tys. lub dom do 250 tys.
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w Jeleniej lub Cieplicach (Bez
pośredników) - 505 290 710
Kupię mieszkanie 2 pokojowe - w
Kowarach ok. 40-50m2, parter, I
piętro N.Sudety - 504 289 423
Kupię za gotówkę mieszkanie
- 60m + blok po 2000, nie parter,
wspólnota, cisza, balkon lub w
kamienicy po remoncie z ogródkiem. Pośrednikom dziękuję
- 696 762 860
Kupimy działkę budowlaną - w
Jeżowie Sudeckim na Osiedlu
Domków od 900 do 1500m2.
Pośrednikom dziękujemy - 607
760 118
Mały dom lub mieszkanie - Pilnie dla zdecydowanego klienta
- poszukujemy N.Żebrowscy
- 505 074 854
Mieszkanie - na pierwszym piętrze o powierzchni około 50 m2,
Zabobrze I lub blisko centrum
Jeleniej Góry, płatne gotówką.
- 669 620 071
Mieszkanie - na Zabobrzu II lub
III bez pośredników – 2 pokoje
- 609 445 199
Szukam mieszkania - we Wleniu
- 508 439 195

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
Pól domku bliźniaka - poniemieckiego w bardzo dobrym na
działce 10arów w Gryfowie Śląskim na Osiedlu 7-mej Dywizji.
Cena 350 000 zł - 667 310 800
Audi B4 1,9tdi Awant - rok 94,
ciemna zieleń, kombi elektryka,
wspomaganie, ocynkowana, centralny alufelgi + nowe opony, po
wymianie rozrządu, oleju, rok w
kraju stan b.dobry ekonomiczna
5,5l. Cena 10500pln. zamienię na
tańszy - 691 061 706
Dwupokojowe na Zabobrzu 50m2 w okolicach Kauflandu,
rozkładowe, blok ocieplony, z
piwnicą na mniejsze lub kawalerkę na Zabobrzu NS - 514
600 107
Mieszkanie - na domek w Jeleniej Górze lub kupię pół domku,
mieszkanie z ogrodem do
200.000 tys. - 513 981 527
Mieszkanie Sobieszów - na
domek lub pół domu w niedalekiej
okolicy - 512 167 776
Mniejsze na większe - mieszkanie 40 m na większe w Miłkowie
- może być zadłużone - 507
870 086
Mniejsze na większe - kawalerka
36m Zabobrze3 1 piętro blok
4 piętrowy środkowa część na
większe - 607 418 281
Pół domu - na dom - parter
domu 60m2, salon z aneksem
+ spiżarka, sypialnia, łazienka,
garaż, działka, w remoncie, centrum Lubomierza na dom - 601
437 091
Pilnie zamienię - zamienię mieszkanie własnościowe 36m w Żaganiu,
kawalerka na podobne w J.Górze
lub okolicy - 601 580 203
Sprzedam lub zamienię - 3 pokojowe 52.80m2 na IV pietrze Zabobrze I sprzedam lub zamienię na
lokal handlowy w Jeleniej Górze,
szklarskiej Porębie lub Świeradowie Zdroju - 667 310 800
Szklarską na Kowary - Zamienię
35m2 własnościowe w Szklarskiej na podobne lub większe w
Kowarach - 887 235 399
W Cieplicach na większe - Nowocześnie wykończone mieszkanie
komunalne w domu 2 rodzinnym
I piętro 39m2, pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
+ strych 39m2 nad mieszkaniem.
50 m od parku. Na większe pow.
60m - 791 770 218
Własnościowe 36m - w Żaganiu
+ własnościowe 70m w Szkl.
Porębie zamienię na domek w
J.Góra-Cieplice. Warunki do
uzgodnienia. - 601 580 203
Zamiana - 45m własnościowe
w Dąbrowicy na większe bez
dopłaty, może być do małego
remontu - 669 012 652
Zamiana na większe - mieszkanie komunalne ok. 30 m2

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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po remoncie na większe - 691
409 255
Zamienię - komunalne, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój z
ogródkiem i komórka w Cieplicach na kawalerką komunalna
lub spółdzielczą - 693 295 758
Zamienię - Mieszkanie własnościowe 52m2-2 pokoje
z kuchnia, osobna toaleta
i łazienka na większe, może
być kwaterunkowe(minimum 3
pokoje) - 510 172 783
Zamienię - własnościowe ( 4
pokoje, 110 m2, dobra lokalizacja) na mniejsze, z dopłatą, bez
pośredników - 508 304 826
Zamienię - 33m2. Mysłakowice,
własnościowe, spółdzielcze (2
pokoje z anksem kuchennym,
kuchnia, przedpokój, balkon) na
większe w Mysłakowicach lub
Jeleniej Górze z możliwością
dopłaty - 601 758 855
Zamienię - Szklarska - pawilon
handlowy w centrum Szklarskiej Poręby na auto osób lub
rozważę inne propozycje - 075
64 32 761
Zamienię 90m na mniejsze mieszkanie w Sobieszowie 90m (z
dopłatą) ogródek, garaż i pomieszczenie gosp, na mniejsze do 50m
z balkonem w Sobieszowie lub
Cieplicach - 513 018 492
Zamienię lub sprzedam - mieszkanie 40m2 po remoncie , 2 pokoje,
balkon - ul. Malczewskiego na
większe bądz sprzedam cena 170
tys. zł - 880 223 238
Zamienię lub sprzedam - Zamienie dwa mieszkania 55m i 37 m
na Zabobrzu III na pół domku lub
mały domek.tel.kont.695989948
– 659989948
Zamienię na większe - kawalerkę
25m na parterze. Niski czynsz.Na
większe najlepiej dwu pokojowe.
Może być do remontu - 508
449 272
Zamienię na większe - komunalne
25 metrów na parterze pokój,
kuchnia, niski czynsz na większe
może być do remontu lub nie dużą
dopłatą - 500 490 882
Zamienię na większe - mam
mieszkanie w Miłkowie zamienię
na większe może być zadłużone
do remontu. - 507 870 086
Zamienię Zabobrze - z dopłatą za
metry mieszkanie na Zabobrzu
w wieżowcu 50m2 na mniejsze,
kawalerkę NS. - 514 600 107

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka - centralne
ogrzewanie (gazowe) - adaptacja strychu w Cieplicach
- 642 74 61
Lokal gastronomiczny Jelenia
Góra - 505 054 003
2 pokojowe, ładne, umeblowane Zabobrze III RTV+AGD
- 669 595 990
Atrakcyjny lokal dla banku lub
instytucji finansowej. Dosko-

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

nała lokalizacja na Zabobrzu
- 601 819 899
Wynajmę nowe mieszkania
jedno oraz dwu pokojowe w
Kowarach w centrum z widokiem na panoramę Sudetów
obiekt zamknięty - 510 673 523
informacje po godzinie 17
Do wynajęcia pokój z garażem
– 075 75 215 95, 695 605 043
Wynajmę lub sprzedam budynek gospodarczy z mediami w
Piechowicach – możliwa każda
działalność – 695 594 665
Kawalerka do wynajęcia na
Zabobrzu – Karłowicza, umeblowana w 100% - 500 zł +
opłaty (800) – Tylko pojedyncza
osoba – bez zwierząt – 886
206 160
Pół domu na wsi – okolice Jeleniej Góry – 665 733 268
2 pokojowe JG centrum - duże
mieszkanie 70m2, Jelenia Góra
- ul. Klonowica, po remoncie,
wysoki standard, umeblowane.
Czynsz 1100 + media (woda,
prąd)+kaucja - 510 026 443
Apartament w centrum - luksusowy
apartament w nowej kamienicy w
centrum miasta, nowocześnie i
komfortowo wyposażony, dla pary
lub jednej osoby, opłaty: 1500 zł +
300 zł (liczniki ryczałtowo), nPartner - 790 359 599
Kawalerka - w centrum Jeleniej
Góry. Umeblowana. Cena 700 zł.
(w tym czynsz i rachunki) - 888
014 922
Kawalerka na Zabobrzu - 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
plus liczniki. - 606 404 569
Magazyn - hurtownia - w centrum
Jeleniej Góry przy głównej ulicy.
„BN” - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokoje - mieszkanie
44 metry, Zabobrze, 2 pokoje,
umeblowane 900 zł + kaucja
- 785 675 500
Nowy lokal - użytkowy 89 m2
- Kopernika centrum miasta do
wynajęcia od zaraz - 694 27
25 26
1 osoba do pokoju 2 os. - współlokatorka do mieszkania przy
KK. Niskie opłaty. Od kwietnia!
- 601 991 515
100 m2 centrum - Pomieszczenia
biurowe, III piętro w kamienicy w
ścisłym Centrum. Czynsz najmu
1500zł netto. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
2 pokoje, 700 zł - na Kiepury, 2
pokoje, 51 m2, całkiem umeblowane, ładne od zaraz do wynajęcia - 700 zł + opłaty. Kaucja 1000
zł - 502 399 088
2 pokoje - Cieplice - piętro domu
jednorodzinnego 2 pokojowe,
powierzchni 70 m2, do umeblowania, 750 zł + opłaty - 509
304 381
2 pokoje - Jelenia Góra - od
zaraz dwa pokoje w nowym

budownictwie. Umeblowane i
wyposażone na ul. Złotniczej.
Cena 1200 zł plus rachunki - 605
209 145
2 pokoje na Zabobrzu - mieszkanie - 605 450 019
2 pokoje w Cieplicach - 2 pokoje,
łazienka i kuchnia, osobne wejście, umeblowane po remoncie
w Cieplicach - 602 600 235
2 pokojowe - Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach - 501 636 892
2 pokojowe - Zabobrze II, 35m,
po remoncie, sprzęt agd, umeblowane, 800 zł + liczniki (+ kaucja)
- 793 510 519
2 pokojowe centrum JG - duże
mieszkanie 70m2, Jelenia Góra
- ul. Klonowica, po remoncie,
wysoki standard, umeblowane.
Czynsz 1100 + media (woda,
prąd)+kaucja - 510 026 443
2 pokojowe Kowary - mieszkanie 2 pokojowe w Kowarach w
centrum w kamienicy obok UM ,
wyremontowane, nowa kuchnia
na zamówienie, sypialnia, mieszkanie bezczynszowe, cena 650
zł + wymagana kaucja 1000zł
- 781 956 815
2 pokojowe mieszkanie - nowe,
umeblowane 2 pokojowe mieszkanie z telefonem, internetem i
tv. Usytuowane jest na osiedlu
zamkniętym posiada taras i
miejsce parkingowe, znajduje się
blisko centrum miasta. - 505 033
546 lub 075 61 37 305 po 18
2 pokojowe na Zabobrzu - 2
pokojowe mieszkanie 52 m2. na
ulicy Kiepury. 800 zł miesięcznie
+ media (gaz, prąd, woda) + 800
zł kaucja - 502 989 022
2 pokojowe XX lecia Cieplice
- od kwietnia, 2 piętro, ładne, słoneczne, po remoncie, częściowo
umeblowane ( w tym pralka,
lodówka, TV+ SATELITA). Cena
950 ZŁ ( w tym czynsz, ogrzewanie tv kablowa) - 607 383 655
2 pokojowe Zabobrze - do wynajęcia umeblowane mieszkanie
2-pokojowe o powierzchni 39
m2 - cena 962 zł + liczniki Nieruchomości Pindyk - 075 75 235
05 - 607 270 989
2 pokojowe na Zabobrzu - umeblowane - 662 009 400
3 pokoje na Zabobrzu - wyposażone 70 m - 3 pokoje, zadbane
1200,00 + liczniki. Zabobrze
– Kolberga - 604 231 635
3 pokojowe na Zabobrzu II mieszkanie 3 pokojowe częściowo umeblowane, 64 m2, VIII
p., dwa balkony, Zabobrze II.
Cena 800zł (w tym czynsz) +

liczniki + kaucja 500zł. Od zaraz.
JCN. - 503 451 149
3 pokojowe Zabobrze 800 zł
- mieszkanie 64 m2, VIII p., dwa
balkony, cena 800 zł (w tym
czynsz) + liczniki + kaucja. JCN.
- 503 451 149
3 pokojowe Zabobrze II - mieszkanie 64 m2, VIII p., dwa balkony,
cena 800 zł (w tym czynsz) +
liczniki + kaucja 500 zł. JCN.
- 503 451 149
40 m2 pokój + kuchnia - mieszkanie niedrogo 1 pokój + kuchnia
40m2 na ul. Drzymały - 509
229 141
44m w centrum - 44m w samym
centrum - 600 030 275
90 m2 w Jeżowie - z garażem i
ogródkiem - 606 326 163
Dla firmy w Cieplicach - mieszkanie o pow.100m/2 na parterze
dla Firmy od maja 2009 rok - 601
285 290
Dla firmy w Sobieszowie - połowa
domu 120m po kapitalnym
remoncie 4 pokoje kuchnia,
łazienka osobno wc. Pod samym
Chojnikiem. Cena 1500 zł. N.Ż
- 509 156 552
Dla studentów od 1.04 - Do
wynajęcia mieszkanie studenckie
od 1.04.09 1 pokój 1os. 1 pokój
2 os. 1 pokój 3 os. - 505 033 080
075 75 505 77
Do wynajęcia - Mieszkanie 3
pokojowe - 662 112 344
Dom w centrum - Jeleniej Góry
pod działalność gospodarczą
z możliwością zakupu - 696
776 840
Dom w Jeleniej Górze - w centrum Jeleniej Góry pod działalność gospodarczą z możliwością
zakupu - 696 776 840
Duże biuro Cieplice - duże biuro
w Cieplicach - 514 600 108
Gabinet rehabilitacji w Cieplicach
w pełni wyposażony oddam w
ajencję - 609 492 718
Hala - magazynowo produkcyjna,
dobra lokalizacja - 514 600 104
Hala / magazyn Lubań - mam
do wynajęcia halę / magazyn w
LUBANIU - 514 600 108
Hala 120 m2 - na magazyn,
produkcję, itd. woda, WC, duży
plac, siła - 512 034 474
Hala produkcyjno - magazynową
- w Jeleniej Górze, pow. 328 m2,
plac manewrowy - 514 600 108
Hurtownia, magazyn - 560m2
(360+200) w Jeleniej Górze z
rampą, wiatą, biurem, WC, z

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

Tel: 0-601-750-147

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

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.

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.

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
dużym parkingiem - duży potencjał - 888 371 746
Jeżów Sudecki - mam do wynajęcia lokal na usługi kosmetyczne,
fryzjerskie, solarium w Jeżowie
Sudeckim - 514 600 102
Jelenia Góra - Sobieszów powierzchnie handlowe, usługowe i biurowe od 20 do 120 m2
w nowo budowanym obiekcie w
Sobieszowie. Najchętniej długoterminowy wynajem - 792
708 427
Jelenia Góra centrum - poszukuję
zainteresowanych długoterminowym wynajmem lokali handlowych
i usługowych w nowobudowanej
kamieniczce w centrum Jeleniej
Góry. Świetna lokalizacja na
bank, biuro prawne, itp. Parter
- witryny- 0792 708 427
Karpacz - od 500 zł - posiadamy mieszkanie w Karpaczu w
dobrej lokalizacji, dwupokojowe,
z dostępem do Internetu - dwie
możliwości/ z ogródkiem, miejscem na parkowanie. Spokojna
kamienica-domofon - pierwsze
piętro - 075 76 189 73
Karpacz dwupokojowe - ładne
i słoneczne mieszkanie - 603
591 169
Kawalerka - Szklarska Poręba
- 508 240 825
Kawalerka - umeblowana - komfortowa od zaraz - 511 089 923
Kawalerka - w centrum JG z
ogródkiem i parkingiem, pokój
dzienny z aneksem kuchennym, sypialnią, łazienką, parter,
wyskoki standard, umeblowaną
tel. po godz.11-tej - 691 266 299
Kawalerka - Mysłakowice - I blok
na ulicy Włókniarzy, 30 m2, na
III piętrze 600 zł + liczniki - 665
492 180
Kawalerka - tanio - na Zabobrzu
I - w pełni umeblowana. Czynsz
600 zł + czynsz + liczniki. Od 1
kwietnia - 607 049 474
Kawalerka - Zabobrze - w pełni
umeblowana. pralka, lodówka,
kuchenka - nowe. duży balkon,
kuchnia pokój łazienka, zadbane
- 668 016 394
Kawalerka dwupokojowa - Mam
do wynajęcia dwupokojową kawalerkę na Zabobrzu I. Cena 600 zł
+ czynsz + liczniki. Możliwość
dostępu do internetu. Całkowicie
umeblowana - 607 049 474
Kawalerka dwupokojowa - całkowicie umeblowana. 600 zł
+ czynsz + liczniki. Możliwość
dostępu do Internetu. Zabobrze
I - 607 049 474
Kawalerka Różyckiego - umeblowana - cena 620 + liczniki. Blisko
przystanku, sklepów, poczty,
apteki. Rodzinom z dziećmi i
pośrednikom dziękujemy - 888
441 106
Kawalerka w centrum - mam do
wynajęcia kawalerkę jednopokojową z aneksem kuchennym,
łazienka, na parterze z ogródkiem i miejscem do parkowania
samochodu, wysoki standard
,umeblowana, tel. po godz. 11-tej
- 691 266 299
Kawalerka w Cieplicach - ogrzewanie gazowe, 400 zł. + liczniki
+ zwrotna kaucja 400 zł. Proszę
dzwonić w godz. 19-20 - 75 75
52 029
Kawalerka w Karpaczu - Kawalerka w Karpaczu - 500 183 298
Kawalerka w Kowarach - Umeblowana. Nowe mieszkanie - 607
110 724
Kawalerka w Kowarach - od
kwietnia - 607 110 724
Kiepury, 3 pokojowe - 64m2,
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
Komfortowa stancja - Poszukuję
studentki, najlepiej z Akademii
Ekonomicznej, z do komfortowej
stancji - 511 089 923
Komfortowe 73m cieplice Wynajmę lub sprzedam komfortowe 73m z kominkiem, widok na
góry, 2 balkony, ogrodzony teren,
wyposażone 2000 pln/mies - 665
561 306
Komfortowe na Zabobrzu czynsz najmu 1200 zł, 2 pokoje,
umeblowane, po remoncie. Inter-

net, czynsz i ogrzewanie w cenie.
N.S. MW-6499 - 508 240 830
Lokal - użytkowy 40m2 , w Jeleniej Górze od maja 2009 - 694
515 015
Lokal - Wojska Polskiego 42m
po kapitalnym remoncie idealnie
nadający się na gabinet lub kancelarię N.Ż - 509 156 552
Lokal - 90 m2 na magazyn, cicha
działalność. na Zabobrzu - 506
092 349
Lokal - do kapitalnego remontu.
Rozliczenie w czynszu. Parter.
W.Pola - 602 497 946
Lokal - na biuro lub kancelarię
adwokacką. Lokal mieści się na
przeciwko sądu w Jeleniej Górze.
Cena 1500 zł. - 669 895 686
Lokal 120 m2 - elegancki lokal
120 m2. na salon fryzjerskokosmetyczny, częściowo wyposażony przy głównej ulicy w
Jeżowie - 693 100 000
Lokal 30 m2 - za odstępne lokal
na ul Grunwaldzkiej - może być
dla fryzjerki, wyremontowane dla
kosmetyczki - 507 870 086
Lokal 36 m2 - Do wynajęcia
kawalerka (36m2) na lokal usługowy w centrum Jeleniej Góry:
róg Pocztowej i Okrzei. - 601 750
153/601 611 963
Lokal 80m2 - W Jeleniej Górze
nadający się na mały magazyn,
hurtownię, działalność gospodarczą, małą produkcję. Parking, wc
- 888 371 746
Lokal biurowy 30m2 - w centrum (bezpośrednie sąsiedztwo
Sądu)- 2 pokoje. Parking dla
samochodów. Cena 880 zł + VAT.
- 608 442 373
Lokal dla banku - Idealny lokal dla
banku lub innej instytucji finansowej. Atrakcyjna lokalizacja na
Zabobrzu. - 601 819 899
Lokal na dom weselny - nadający
się na ,,dom weselny” z możliwością zorganizowania noclegów
- 601 750 147
Lokal na kancelarię - mam do
wynajęcia lokal na kancelarię
obok sądu 514 600 108 - 514
600 108
Lokal parter - 40m ul W.Polskiego,
parter duże witryny bardzo ładny
- właściciel - 516 722 333
Lokal użytkowy – 1 go Maja 50m
po kapitalnym remoncie z osobnym wejściem i witryną. Cena
1500 zł. N.Ż - 509 156 552
Lokal użytkowy - dwa lokale
usługowe po 20m2 przy ul. Głowackiego obok Intermarche - 609
842 593
Lokal użytkowy - na kancelarię 42m2 N.Żebrowscy - 505 074 854
Lokal użytkowy 70 m2 - na działalność gospodarczą lub przemysłową - 516 089 311
Lokal usługowy - mam do wynajęcia lokal usługowy w Jeleniej
Górze, 50 m2 - 1500 zł - 514
600 108
Lokal w centrum - użytkowy
pod działalność usługową o
powierzchni 44 m2 blisko Ratusza, duża witryna, osobne wejście. Czynsz najmu 3500 zł. - 691
791 994
Lokal w centrum - 128m2 w centrum. Idealne na biura,gabinety
lub mieszkanie - 505 033 080
075 75 505 77
Lokal w centrum - Lokal w samym
centrum - 600 030 275
Lokal w Cieplicach - mam do
wynajęcia lokal na biuro w Cieplicach, 800 zł netto - oferta skierowana do firm - 514 600 108
Lokal w samym centrum - usługowy w ścisłym centrum, 44m2
za 6000 zł do negocjacji. N. Stępień LW-6182 - 508 240 830
Lokale na hurtownie - magazyny,
pracownie, biura - 601 750 147
Mały domek - z małym ogródkiem
- 600 030 275
Magazyn o powierzchni 300m2
- biuro, łazienka i wc, plus plac
1300m2, od 1 kwietnia, cena do
uzgodnienia, na drodze Jelenia
Góra - Wrocław - 601 924 778
Mam do wynajęcia - pokój z
dostępem do kuchni, łazienki
- 669 569 669
Mam do wynajęcia - 2 pokojowe ładne, 1000 zł + liczniki + kaucja,
Zabobrze - 512 567 169
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Miejsce w pokoju - wynajmę
miejsce w 2 osobowym pokoju.
Cena 200zł + rachunki (woda,
gaz, prąd, Internet). Pokój znajduję się w domu jednorodzinnym
w Cieplicach. Dostęp do garażu,
siłowni. Paweł - 605 677 039
Mieszkania - Karpacz Osiedle
Skalne 100m 3-pokoje umeblowane i wyposażone. Cicha
dzielnica. Cena1200zł.N.Ż - 509
156 552
Mieszkania - w Jeleniej Górze
przy ulicy Sobieskiego 82, kawalerka i mieszkanie 2 pokojowe,
ceny to 850 i 950 zł. W cenę
wliczone ryczałtem ogrzewanie i
ciepła woda. Dzwonić od 9 do 17
- 607 083 098
Mieszkanie - Zabobrze nowe
49m z balkonem kuchnia umeblowana i wyposażona N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100m, 3 pokoje, kuchnia
urządzone i umeblowane z balkonem. Malownicza lokalizacja.
Cena 1200zł w tym media N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - w Cieplicach, blisko centrum. 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój (82m2) na
1 piętrze. CO gazowe i kominek.
- 509 921 231
Mieszkanie - 40m2, pokój +
pokój z aneksem kuchennym,
łazienka okolice Małej Poczty.
Od 1 czerwca 2009 rok - 601
384 988
Mieszkanie - Po kapitalnym
remoncie 63 m2, blisko centrum
3pokojowe, kuchnia umeblowana
i wyposażona z dużym balkonem.
Cena 1000 zł plus media N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - W Cieplicach - 514
600 104
Mieszkanie - Cieplice osiedle willowe 50m z ogródkiem miejscem
na samochód, umeblowane i
urządzone od pierwszego kwietnia. Cena 1200 zł w tym media
N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100m.Cena 1200zł w tym
media N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice osiedle
willowe 50m z osobnym wejściem
ogródkiem. Cena 1200zł w tym
media N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - w Cieplicach ładne
- 514 600 104
Mieszkanie - 52m2, do kapitalnego remontu. rozliczenie w
czynszu. - 602 497 946
Mieszkanie - blisko centrum 63
m2 po kapitalnym remoncie z
balkonem. Cena 1000 zł. N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - nowe 2 pokoje
kuchnia umeblowana i wyposażona z balkonem N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100m umeblowane i
wyposażone z balkonem. Cena
1200zł.N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice 50m z
osobnym wejściem, ogrodem
umeblowane i wyposażone w
cichej dzielnicy. Cena 1200 zł w
tym media N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Blisko centrum 63m
po kapitalnym remoncie 3 pokoje
kuchnia umeblowana i urządzona
oraz balkon. Cicha dzielnica.
Cena 1000 zł plus media N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100m, wyposażone i
umeblowane. Cena 1200zł.N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - Nowe komfortowe
70m z dużym tarasem N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Cieplice osiedle willowe 50m z osobnym wejściem.
Cena 1200zł w tym media N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - 2 pokoje + pokój
z aneksem, po remoncie
ul.Grunwaldzka - 504 131 191
Mieszkanie - 35 m,( 2 pokojowe)
po remoncie, w pełni umeblowane, lodówka, pralka. Widok z
balkonu na góry. 800 zł (+liczniki)
od 1.04.br. - 793 510 519
Mieszkanie - nowe komfortowe
70m. Malownicza lokalizacja, 3
pokoje kuchnia umeblowana i
wyposażona z dużym tarasem.
Cena 1500 zł.N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - blisko centrum, po
kapitalnym remoncie 63 m2, 3
pokojowe z balkonem kuchnia
umeblowana i wyposażona cena
1000 zł. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - nowe komfortowe
49 m2 - pokojowe kuchnia umeblowana i wyposażona z balkonem. Cena 1200zł.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - blisko centrum 63m
po kapitalnym remoncie 3-pokoje
kuchnia i łazienka umeblowana i

wyposażona z balkonem. Cena
1000 zł. N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - nowe 63 m, blisko
centrum 3 pokoje kuchnią z balkonem. Cena 1000 zł N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - nowe komfortowe
3 pokoje, kuchnia z dużym tarasem. Cicha malownicza lokalizacja N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - nowe komfortowe
70m, 3 pokoje kuchnia umeblowana i wyposażona z dużą
łazienką i tarasem. Cena 1500zł.
N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Do wynajęcia od
zaraz mieszkanie 2 pokojowe
o powierzchni 60m z pełnym
umeblowaniem położone przy
ulicy Kiepury. - 602 785 152
Mieszkanie - Nowe komfortowe
49m na Zabobrzu N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Cieplice osiedle willowe 50m, umeblowane i wyposażone z osobnym wejściem i
ogródkiem. Cena 1200 zł w tym
media N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice 50 m2, 1
pokojowe umeblowane i wyposażone z osobnym wejściem, na
osiedlu willowym. Cena 1200zł w
tym media.N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Nowe komfortowe
70m, 3 pokoje kuchnia umeblowana i wyposażona z dużym
tarasem. Spokojna zielona dzielnica. Cena 1500 zł.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie 2 pokoje - 44 metry,
Zabobrze, w pełni wyposażone,
zadbane 900 zł - 501 122 385
Mieszkanie 2 pokoje - nowe,
umeblowane 2 pokojowe mieszkanie z telefonem, Internetem i
TV. Usytuowane jest na osiedlu
zamkniętym posiada taras i
miejsce parkingowe, znajduje się
blisko centrum miasta - 505 033
546 lub 075 613 73 05 po 18
Mieszkanie 2 pokoje - z tarasem blisko centrum. Cena 1200
- 505 033 546 lub 07 5613 73
05 po 18
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne 36m2 Zabobrze II, bardzo
dobre warunki mieszkalne - 607
421 168
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe
mieszkanie dwu pokojowe blisko
centrum z tarasem i miejscem
parkingowym - 505 033 546 lub
075 613 73 05 po 18
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe
mieszkanie 2 pokojowe z tarasem i miejscem parkingowym
blisko centrum - 505 033 546 lub
075 613 73 05
Mieszkanie 3 pokoje - koszt
900pln Najchętniej studentom
- proszę dzwonić między 18.00
a 20.00 - 501 439 836
Mieszkanie 3 pokojowe 1000 zł
- ładne mieszkanie ul. Rataja. 3
pokojowe, w tym czynsz, Internet
i ogrzewanie. Woda, gaz, prąd
wg liczników. N.Stępień. 508 240
830 - 508 240 830
Mieszkanie 52m2 - do kapitalnego remontu. Rozliczenie w
czynszu. Pierwsze piętro. W.Pola
- 602 497 946
Mieszkanie 75m2 za 1200 zł
- ładne duże mieszkanie na oś.
Czarnym, dogodna komunikacja. Umeblowane, 2 pokojowe z
ogródkiem i możliwością prowadzenia działalności (3-ci pokój).
Osobne wejście. N.S. MW-6540
- 508 240 830
Mieszkanie Jeżów Sudecki mieszkanie pokój, łazienka,
kuchnia, przedpokój, toaleta w
Jeżowie Sudeckim od 1 kwietnia
- 721 115 994
Mieszkanie os. Widok 95m2 piękne, słoneczne mieszkanie w
domu dwurodzinnym na osiedlu
Widok, 95m2, 2 pokoje, salon,
duża kuchnia, łazienka, taras,
balkon, ogród, 1500 zł + opłaty
- 693 503 602
Mieszkanie Szklarska Poręba
- wynajmę na dłuższy okres pok.
lub mieszkanie w szklarskiej
Porębie atrakcyjna lokalizacja
oraz cena - 888 820 909
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, po
remoncie, niedrogo w Cieplicach
- 602 600 235
Mieszkanko - MALE mieszkanko,
cieplutkie dla dwojga chętnie
- spokojnym mającym chęć na
własny ogródek może to być para
emerytów - 694 741 103
Na warsztat samochodowy
- Posiadam do wynajęcia
powierzchnie 130 m2 (4 pomieszczenia) w centrum Jeleniej Góry
doskonała pod warsztat samochodowy lub inną działalność.
Wynajmę w całości lub pojedynczo. - 793 939 302
Na Zabobrzu - Mieszkanie 3
pokojowe umeblowane z balkonem, na 4 piętrze, ul. Szyma-

nowskiego 7, Cena 900zł (w tym
czynsz) + liczniki + kaucja 500zł.
Od zaraz - 509 677 930
Nowe - Ładne 2 pokojowe na
Moniuszki - 600 030 275
Nowe mieszkanie - mieszkanie
36 m2 w centrum J.Góry = 900
zł + media - 693 100 000
Okazja dwupoziomowe - z garażem i ogródkiem - 606 326 163
Pół domu - z ogródkiem w Rybnicy - 600 030 275
Pół domu dla firmy - osobne ogrodzone wejście umeblowane. 5
min do centrum - 605 063 176
Połowa domu - Sobieszów 120m
po kapitalnym remoncie 4-pokoje,
kuchnia łazienka umeblowana i
wyposażona. Pod samym Chojnikiem. Cena 1300 zł. N.Ż - 509
156 552
Pokój - dla 2 osób do wynajęcia
w mieszkaniu studenckim w Jeleniej Górze od zaraz umeblowany
cena od osoby 300 plus media
- 514 797 738
Pokój - w ścisłym centrum, cena
400 zł (w cenie znajdują się już
media) - 668 466 202
Pokój - szukam współlokatorki do
ładnego pokoju w centrum 10 min
od Akademii (super warunki) Internet - kablówka - 514 643 731
Pokój - dla studentki (pokój
dwuosobowy) centrum – Internet
- telewizja kablowa od zaraz - 514
643 731
Pokój - chętnie pokój dla dziewczyny - 503 142 789
Pokój - Kostrzyca - poszukuję współlokatora, mieszkanie w Kostrzycy,
325 zł/m-c + prąd co 2m-c. Dostęp
do Internetu - 506 128 011
Pokój 2 osobowy tanio - szukam współlokatorki do pokoju
2 osobowego w mieszkaniu
studenckim. Super warunki! 270
zł + rachunki. w cenie Internet +
kablówka - 605 159 158
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 dla studentki - szukamy
współlokatorki do mieszkania
trzypokojowego (każdy ma swój
pokój). Opłaty 200 zł + czynsz +
rachunki. Internet. owcabeatka@
o2.pl - 721 775 639
Pokój dla studentki KK - tanio w
samodzielnym mieszkaniu pokój
dla studentki KK. Ładna łazienka
(pralka automatyczna) kuchnia.
Miejsce parkingowe gratis - 603
845 853
Pokój dobra lokalizacja - centrum okolice Żeroma i AE - 668
133 848
Pokój dwu osobowy - ładny,
umeblowany w samodzielnym
mieszkaniu studenckim do wynajęcia 22/os, opłaty, kaucja - 075
75 26 351, 502 161 453
Pokój w centrum JG - mam do
wynajęcia pokój 2 osobowy w
centrum Jeleniej Góry w samodzielnym mieszkaniu o wysokim
standardzie tel. po godz. 11-tej
- 691 266 299
Pokój w JG - jako 1 lub 2 osobowy. Wszystko wyposażone.
Kuchnia, Łazienka w bdb standardzie. miłe towarzystwo Gratis
- 663 232 354
Pokój w Karpaczu - pokój w Karpaczu - 500 183 298
Pokoje - tanie - 694 258 713
Pokoje dla pracowników - pokoje
dla pracowników firm w Agroturystyce w Zachełmiu k. Jeleniej Góry.
- 507 600 791 075 76 21 490
Samodzielne mieszkanie - w
domu jednorodzinnym oddzielne
wejście, dla jednej lub dwóch
osób nie palących, pokój 15m2.
kuchnia, łazienka - okolice AE,
ładna i spokojna dzielnica - 500
250 807
Szklarska - lokal - w centrum
lokal oddam w prowadzenie - 075
64 32 761
Szukam współlokatorki - do
pokoju 2-os z balkonem w
nowym mieszkaniu przy KK 212
+ rachunki - 601 991 515
Tani pokój centrum - wynajmę
pokój w pełni umeblowane mieszkanie (nowe meble) po remoncie
koszt całkowity pokoju 650 + prąd
(ok. 20 zł). Pokój dwuosobowy.
Internet, 5 min do rynku - 506
268 656
Tanio 30 m2 - lokal handlowousługowy w jeleniej górze ul.
wolności 179, prąd woda, gaz,
parking, przy głównej ulicy - 513
098 128
Tanio 80 m2 - mam do wynajęcia
lokal handlowo - usługowy bezpośrednio przy stacji ORLEN przy ul
Wolności 231 - 513 098 128

Urocze studio Kasprzaka Kawalerka na osiedlu Widok,
ul. Kasprzaka, 17m2, pokój z
kuchenką, lodówką, prysznic, 400
zł + woda i prąd - 693 503 602
W Cieplicach - mieszkanie trzy
pokojowe (100) m/2. Termin
wynajęcia od Maja-2009 rok - 601
285 290
Wolny pokój - trzy studentki mają
do wynajęcia jednoosobowy
pokój na przeciwko Uniwersytetu
Ekonomicznego. Cena wynajmu
200 zł plus rachunki. Pokój wolny
od kwietnia! - 721 109 308 popołudniu
Wynajmę - mały nowy dom z
garażem (140 m2/540 m2) - pilne
- 601 237 075
Wynajmę - mały (140 m2) nowy
dom z garażem (24 m2) w/s,
powierzchnia działki 540 m2
- Pilnie! - 601 237 075
Wynajmę - nieumeblowane (poza
kuchnią) mieszkanie w centrum
przy ul. Konopnickiej - 3 pokoje,
łazienka, 70m2. Koszt 900 zł +
opłaty licznikowe. Ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja. - 508
354 030
Za 500 zł - W Kowarach wynajmę
pokoik dla osoby samotnej pracującej. Wspólna łazienka, kuchnia.
Atmosfera miła. Szukasz spokoju i
ciszy to zapraszam. - 793 046 051
Za małe odstępne lokal - lokal
30m na ul. Grunwaldzkiej - wyremontowany - 507 870 086
Za odstępne - lokal 30 m - 507
870 086

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Małe mieszkanie - kawalerkę
najlepiej na Zabobrzu, lub pokój
z oddzielnymi mediami, do 700 zł
z opłatami od maja, Oferty tylko
i wyłącznie na mail: Marcinswiniarski1@o2.pl ze zdjęciami.
- 669 417 059
2 pokoje - mieszkanie, najlepiej
w okolicach Małej Poczty - 504
820 292
2 pokoje - Jelenia Góra - Do
wynajęcia mieszkanie dwu pokojowe z oddzielna kuchnia w
nowym budownictwie na ulicy
Złotniczej. Cena 1200zł plus
rachunki. Możliwość wprowadzenia się w każdej chwili. - 605
209 145
2 pokoje lub kawalerka - Para
chce wynająć - najlepiej w bloku
- 504 172 553
Bardzo ładne - Bardzo ładne na
Moniuszki - 600 030 275
Duży dom - mieszkalno gospodarczy w Jeleniej Górze przy
Wrocławskiej - 698 265 036
Kawalerka - Szklarska Poręba wysoki standard, atrakcyjna cena
- 508 240 825
Kawalerka lub pokój - Poszukuję
taniej kawalerki lub pokoju z
kuchnią i łazienką ( z umeblowaniem). - 728 490 395
Kawalerka w Kowarach - od
kwietnia - 607 110 724
Kawalerkę - na Zabobrzu umeblowaną - 609 780 531
Kawalerkę do 500 zł - + opłaty
dla osoby młodej, pracującej, bez
nałogów, mieszkanie powinno
być umeblowane podstawowymi
sprzętami. Od zaraz, w Jeleniej
Górze. - 603 407 210
Lokal - na biuro ok. 30 m2 - 505
133 477
Lokal - szybko na sklep mięsny
- 514 600 104
Lokal - w Kowarach na mały sklepik (tanio) - 723 471 248
Lokal - w centrum Jeleniej Góry
lub Cieplic na sklep z odzieżą
do 50m2 w cenie 2000 zł - 609
855 592
Lokal - Dla zdecydowanego
klienta w centrum do 15m N.Ż
- 509 156 552
Lokal - centrum Kowar - do
wynajęcia lub sprzedaży z zapleczem sanitarnym, pilne! - 508
260 109
Lokal na Zabobrzu III - Zdecydowanie małe na Zabobrzu III
- 600 030 275
Lokal użytkowy - w centrum do
15 metrów na parterze N.Ż - 509
156 552
Lokal użytkowy - w centrum
miasta do 15m na parterze N.Ż
- 509 156 552
Lokal użytkowy - dla zdecydowanego klienta w centrum do 15m
N.Ż - 509 156 552
Lokal użytkowy - w centrum do
15m.Dla zdecydowanego klienta
N.Ż - 509 156 552
Lokal w Kowarach - w centrum o
powierzchni około 30m2 na biuro
- 609 944 321
Lokalu w Piechowicach - pod
działalność usługową, najlepiej

z zapleczem sanitarnym - 785
118 415
Małe mieszkanie - kawalerkę,
najlepiej na Zabobrzu, lub pokój
z oddzielnymi mediami, do 600
zł z opłatami. Proszę o telefon i
oferty ze zdjęciami na mail: j52@
o2.pl - 728 490 395
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie w Karpaczu
2-3 pokojowe od zaraz N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie 1-2 pokojowe
na Zabobrzu N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - 2 pokojowe (lub
dużą kawalerkę) o wysokim standardzie. Mile widziane zdjęcia:
cherryblossom90@wp.pl - 609
429 381
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie 3 pokojowe w
Karpaczu N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - 2 pokojowe może
być nieumeblowane w cenie
do 650 zł w Jeleniej Górze lub
okolice - 793 385 304 lub 793
385 303
Mieszkanie - Kowary. Dla zdecydowanego klienta mieszkanie 2-3
pokojowe może być w kamienicy.
Pilne od zaraz - 506 117 851
Mieszkanie 2 pokojowe - z wyposażeniem, najlepiej w okolicach
Małej Poczty - 504 820 292
Mieszkanie 2 pokojowe - nieduże z wyposażeniem, najlepiej
w okolicach Małej Poczty - 603
748 790
Mieszkanie 2 pokojowe do 800 zł
- Poszukuje 2-pokojowe mieszkanie do 800 zł, umeblowane,
wyposażone w podstawowe
sprzęty (pralka, lodówka), Internet (opcjonalnie kablówka), z
miejscem na samochód, najlepiej w Cieplicach lub JG - 607
837 790
Mieszkanie w Karpaczu - 2/3
pokojowe - 695 562 786
Mieszkanie w Kowarach wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
w Kowarach - 693 932 995
Pilne - Wynajmę lokal na Zabobrzu lub w Jeleniej Górze. Pod
usługi kosmetyczne i solarium
- 605 037 516
Pilnie - czynsz 200 zł - mieszkanie w Jeleniej Górze - 669
975 821
Pilnie szukam mieszkania - Szukam mieszkania do wynajęcia
w Szklarskiej Porębie Górnej 2
pokojowego, opłaty do 800 zł w
okolicach Osiedla Huty lub Hotelu
Bornit - 785 494 776
Pokój - dla dziewczyny na Kiepury - 600 560 172
Poszukuję lokalu - Lokal na
działalność biurową.Pożądana
powierzchnia - kilkanaście m2,
z dostępem do WC. Konieczna
poczekalnia dla klientów. - 603
364 446
Poszukuje - lokalu na Zabobrzu,
okolice Ogińskiego, Rózyckiego,
Drzymały... - 697 948 798
Szklarska Poręba - mieszkanie
- 724 297 575
Szklarska Poręba - poszukuje
mieszkania - 724 297 575
Szukam lokalu - od 70m2 - w
Jeleniej Górze, nie koniecznie w
ścisłym centrum miasta, najlepiej
na parterze, powierzchnia powyżej 70m2 - 508 829 338
Szukam mieszkania - wynajmę
mieszkanie do 600 zł m-c najlepiej od połowy kwietnia. Sama
opłacę rachunki ( prąd, woda,
gaz). - 781 875 564
Szukam taniego mieszkania
- Umeblowanego do 500 zł.
Osobno opłacę gaz i prąd - 728
490 395
Szukamy mieszkania - para
szuka mieszkania 2 pokoje lub
kawalerka najchętniej w bloku
- 504 172 553
W Cieplicach - mieszkanie trzy
pokojowe(100)m/2. Termin wynajęcia od Maja 2009 rok - 601
285 290
W Cieplicach dla firmy - mieszkanie 100m/2.od Maja. - 601
285 290
Wleń - mieszkanie we Wleniu
lub w okolicach (do 5 km). Pilne
- 785 870 273
Za odstępne lokal - na ul Grunwaldzkiej - może być na każdy rodzaj
działalności - było tam solarium
- lokal po kapitalnym remoncie,
super stan - 507 870 086
Zaopiekuję się - Poszukuje małej
piwnicy lub garażu w okolicy
Karłowicza 5 - na małą domową
siłownię - 602 705 326

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Terenowy Daewoo Musso,
2001, diesel, automat, 168mk,
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TDI 4x4, klimatyzacja, ABS,
hak, alufelgi, elektryczne
ogrzewane szyby i lustra, nowe
wtryski, nowe wycieraczki,
zarejestrowany, ubezpieczony,
do czerwca 2009 - tel. System
głośnomówiący 075 61 37 652
Iveco Maxi Daily – 2,5 TD – 695
638 359
Nissan Centra – rok 1991,
benzyna SEDAN, klimatyzacja,
manualna – 695 638 359
Auto Ciężarowe MANN – rok
produkcji 1988 – 1400 zł – 601
999 561
Części z demontażu do samochodów marki Mercedes, Vw
Polo, Golf, Passat, Forester,
Subaru – 696 594 665
Sprzedam, zamienię na mniejszy Citroen Berlinko – 1,9D, 5
osobowy + 650kg, przebieg 67
tys., kolor czerwony metalik,
bezwypadkowy, I właściciel
– 075 75 215 95, 695 605 043
Ford Fiesta 1.3 Benzyna, rok
produkcji 1993, stan dobry,
aktualny przegląd i ubezpieczenie, dwa komplety opon, nowe
sprzęgło, klocki po wymianie
amortyzatorów – cena 2000 zł
– 698 135 409
VW Passat 1999 TDI, sedan,
1.9, czerwony, zarejestrowany,
alufelgi letnie i zimowe, hak,
elektryczne szyby, airbagi 4 ,
20 tys. – 604 610 097
Peugoet 206 HDI – 2000, 5
drzwiowy, zielony, abs, klimatyzacja, elektryczne szyby,
radio – 075 76 210 36
Ciągnik Ursus c 360 po remoncie silnika – 665 249 833
Oryginalne, używane alufelgi
do BMW 7Jx15 na 5 śrub, z
oponami (raczej do wymiany)
205/60R15 cena 400 do uzgodnienia- po 19-te – 793 578 350
Felgi stalowe 15 rozstaw 5*100
pasują Skoda, Audi, VW Golf IV
– 603 647 457
Mam do fiata 125 blacharkę
oraz części 100 zł za wszystko
– 669 569 669
Alfa Romeo 33 1.4 boxer 90
KM 1993 rok lekko uszkodzony
- 783 713 593
Opony letnie Fulda 15” 205/60
szt4. Idealne na jeden sezon
do audi, vw i innych – 785
801 526

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Kupię auta całe i powypadkowe - 663 393 415
Autoskup kupię samochody
- powypadkowe w całości na
części odbieram własnym transportem - 885 588 345
Każde auto - w rozsądnej cenie
kupię - 723 879 996
Kupię samochód osobowy - może
być uszkodzony zarejestrowany
lub nie - 725 868 511
Samochód zarejestrowany - w
dobrym stanie może być do
napraw w cenie do 4000 zł - 603
182 814
Uszkodzone, powypadkowe, całe
- Odbieram własnym transportem
- 510 522 968

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
Junkers PG6 stan dobry, nowy
zestaw wodny plus części 220
zł. – 796 252 317
Wózek głęboki trzyfunkcyjny w
bardzo dobrym stanie na gwarancji plus nosidełko – tanio
- 506 994 304
Fotelik samochodowy firmy
Graco 0-13 kg. stan b.dobry,
gratis śpiworek – 501 294 926
Bilard dziecięcy, typ włoski,
komplet – 665 484 047
Drewno świerkowe połupane
w wiązkach 2.50 zł / szt. – 605
857 016
Piec kaflowy poniemiecki – 663
641 253
Kolekcjonerom odsprzedam
tanio płyty gramofonowe, cd,
kasety – 609 851 863
System monitoringowy multiplekser TV 4 magnetowid
poklatkowy ctr 4024, monitor
15 cal - 505 946 180
Nokia N96 z kartą 2gb i ładowarka bez pudełka - do wprowadzenia polskie meni - cena
750 zł do uzgodnienia lub
zamienię xbox lub PSP – 508
367 916

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 marca 2009 r.
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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 4.04.2008

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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Jeleniogórska Długa,
warszawska Freta, czy
krakowska Floriańska: te
ulice łączy jedno – wiodą
od dawnych lub jeszcze istniejących bram miejskich
k u ścisłemu centr um:
rynkowi. Długa pozostaje
wciąż jedną z najbardziej
reprezentacyjnych i zachowujących klimat dawnych czasów ulic Jeleniej
Góry. I to mimo poważnego uszczerbku w jej
zabudowie dokonanego w
latach 60-tych minionego
stulecia.
Wiek XV. Zostaje wytyczona jedna z najdłuższych ulic
średniowiecznego Hirschbergu, którą – właśnie z powodu
rozmiarów – nazwano później
Langstrasse (w niektórych
źródłach pojawia się miano
Langestrasse), czyli ulicą Długą. Przez bramę pod wieżą i
barbakanem wiedzie droga ku
przedmieściu Długiemu, skąd
przybywają chłopi okolicznych
wiosek, aby właśnie w stolicy
regionu sprzedać plony, zrobić
zakupy i nacieszyć oko wielkomiejskością.
Wszyscy muszą przejść przez
bramę pod wieżą, częścią umocnień obronnych Hirschbergu.
Brama ma dwa mosty zwodzone jeden na zewnątrz i jeden
wewnątrz. Jeśli wierzyć przekazom, wchodzących i wychodzących z miasta kontrolowano,
a wrota zamykano na noc.
Najwcześniej w porównaniu
do innych bram wjazdowych,
bo już o godz. 22 (przez bramę
Zamkową na Podwalu można
było przechodzić do północy, a
przez Wojanowską – do godz.
23).
Dziś po fortyfikacji nie ma
śladu. Brama Długa znika w
1837 roku. Wówczas także pod
młoty idzie barbakan i zaczyna
się zasypywanie miejskiej fosy.
W jej miejscu powstaną
planty (Promenade, dzisiejsza
Bankowa) oraz plac, początkowo targowy, a później jeden
z ważniejszych punktów w
mieście (Marktplatz,Warmbr
unnerplatz, Adolf-Hitlerplatz,
plac Bieruta aż w końcu plac
Niepodległości). W pewnym
sensie zintergrowany z ulicą
Długą.
Na podstawie archiwaliów
można jednak odtworzyć wygląd wieży: wejście do niej
zlokalizowano na wysokości
ośmiu metrów, kamienny mur
był gruby na ponad półtora metra, a średnica budowli wynosiła ponad siedem metrów. Wieżę
wieńczył podwójny dach kryty
gontem i zdobiony gałką
Wieża bramna przy Langstrasse najpewniej istniała tu,
gdzie dziś znajduje się jedna z
bardziej imponujących kamienic przy tym trakcie pod nr 11.

Złote czasy
pachnące kawą

Rozebranie wieży i bramy
stanowi jeden z kluczowych
punktów rozwoju nie tylko
Langstrasse, ale i całego miasta.
Następuje swoiste otwarcie
śródmieścia, a ulica Długa zaczyna stanowić wizytówkę dla
tych, którzy kierują się w stronę
Marktu. Zaczynają wyrastać
kamienice kupieckie i mieszczańskie. Z czasem Długa staje
się miejscem dla elity: najlepsze
sklepy i zakłady, najładniejsze
domy, tramwaj – słowem: wielkomiejskość.
Prawdziwy boom na Długiej

przypada na przełom wieków
XIX i XX. Wówczas to zresztą –
dzięki cudowi gospodarczemu,
dokonanemu po części dzięki
zwycięskiej wojnie Prus z Francją i wysokiej kontrybucji, jaką
Francuzi musieli zwycięzcom
zapłacić – rozwinął się w sposób
rzadko w dziejach notowany
cały Hirschberg.
Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana już kamienica nr 11, której budowę
ukończono w roku 1903 w
miejscu wyburzonej, barokowej
budowli. Jak na tamte czasy
nowy budynek był imponujący: miał pięć pięter, co przy
wysokich wnętrzach sprawiało,
że był jedną z najwyższych kamienic centrum Jeleniej Góry.
Zabudowane werandy z wielkimi oknami w mieszkaniach
zapewniały wspaniałe oświetlenie salonów i widok na pasmo
Karkonoszy.
Od 1910 roku stałym punktem, odwiedzanym przez łasuchów i amatorów pachnącej
kawy była cukiernia i kawiarnia
prowadzona przez rodzinę
Adolfa Hanusa, urządzona na
kamienicznym parterze. Ozdobne wejście na rogu z menu
przedstawionym na szkle i
pełne stylu wnętrze jednej z
najbardziej stylowych cukierni
w tamtych czasach.
Na ploteczki wpadały tu damy
z wyższych sfer, które mieszkały
w willach przy Promenade (dziś
Bankowa). Zapewne przy kawie
i koniaku interesy omawiali
panowie przedsiębiorcy, prowadzący działalność w okolicach.
W ofercie była zresztą nie
tylko kawa w kilku odmianach,
ale i szeroki asortyment ciastek, lodów i innych słodkości.
Można pomarzyć o tym zapachu świeżo zmielonej kawy,
który już od poranków wabił
spragnionych jeleniogórzan.
Pamiątką po tamtych czasach
są zachowane rzeźby w stolarce
okiennej kamienicy. Przedstawiają chłopca i dziewczynkę i z
łakociami: ciastem podobnym
do sękacza i – jak się wydaje
– potężną porcją lodów.
„Jedenastkę” kilkukrotnie
przebudowywano. Tak powstała drewniana przybudówka z
ogródkiem urządzonym na…
dachu. W upalne dni, w cieniu
parasoli, jeleniogórzanie odpoczywali tam przy różnych
napojach chłodzących. W urządzonej w samym pawiloniku
ciastkarni, można było kupić
coś słodkiego na wagę i w domu
rozkoszować się smakiem wyrobów od Hanusa.
W latach PRL we wnętrzach
dawnej kawiarni urządzono
najpierw restaurację, a później
bar. Jeden i drugi przybytek
nazwano Sudeckim. Bar zaliczono do tak zwanej kategorii
„szybkiej obsługi”.
Zamiast wykwintnych słodkości bywalcom, którzy musieli
się sami obsłużyć, serwowano
niezbyt przyjemnie pachnące
cynaderki, przypaloną kaszę
gryczaną, mulistą i wodnistą fasolkę po bretońsku z kawałami
obskurnego boczku oraz inne
przysmaki kotłowej kuchni
zbiorowego żywienia. Wnętrze
urządzono siermiężnie: wysokie stoły do konsumpcji na
stojąco oraz nieliczne stoliki
pokryte ceratą i krzesła.
Coś na słodko – najczęściej
budyń, kisiel lub galaretkę
– można było zjeść we wspomnianej przybudówce. Po
ogródku dachowym nie pozo-

Fot. Archiwum/Piotrowksi

Krótki spacer po ulicy Długiej
stało ani śladu. O jego istnieniu
przypomina jedynie wejście
prowadzące z kamienicy na
pusty dach.
Z kolei tuż przy samej przybudówce przez lata działał kiosk z
wyrobami tytoniowymi. W kryzysie PRL palacze właśnie tam
podążali, aby zaopatrzyć się w
ulubione marki papierosów.

Jedwabiste klimaty
w tytoniu

Być może było to nawiązanie do tradycji istniejącego za
niemieckich czasów składu
tytoniów wszelkich Fritza Jignera. Potężny sklep zajmował
cały parter kamienicy naprzeciwko.
– Cygara, papierosy, cygaretki, tytonie, fajki, akcesoria
marek najlepszych – taka była
oferta tego największego w mieście przybytku dla tytoniowych
amatorów.
Przez długie lata PRL w sklepie urządzono Salon Jedwabiu. To właśnie tam „rzucano”
firanki i inne materiały, nie
tylko jedwiabiste. Coś jednak
z tytoniowej tradycji zostało.
Do początku lat 90-t ych w
sklepie przeraźliwie cuchnęło
tytoniem. Raczej z winy ekspedientek, które pod ladą miały
popielniczki pełne niedopałków „sportów”, „klubowych”
i innych.
Pod numerem 14 był sklep
chemiczny i hurtownia Emila
Korba. Tam niemieccy jeleniogórzanie zaopatrywali się w
proszki do prania, farby, lakiery, mydła oraz środki ochrony
roślin. Jak podaje Janusz Ptaszyński, w podwórzu kamienicy
urządzono hurtownię.
Wiosną Emil Korb rozdawał
klientom ulotki informujące o
konieczności ochrony drzew
przed szkodnikami. – Proponował klej przeciw gąsienicom
oraz specjalny papier klejący do
owinięcia konarów drzew.
Po 1945 roku powstał tam
sklep sportowy „Maraton”. To
przed nim w latach 80-tych
ustawiały się od godzin porannych tasiemcowate kolejki chętnych na deficytowe artykuły
sportowe i wędkarskie.
Hitem były radzieckie wędki
teleskopowe zwane żartobliwie
„gniotsia nie łamiotsia”, a towarem dyżurnym – bambusy
i haczyki o rozmiarach do
połowu rekinów, choć większość wędkujących marzyła o
finezyjnym sprzęcie do łowów
mniejszych rybek.

Od fryzjera do ruiny

Do kamienicy nr 13 pędziły
niemieckie damy pragnące zrobić z siebie bóstwo. Istniał tam
salon fryzjerski, kosmetyczny i
perfumeryjny Wilhelma Starkego, podobno jeden z najlepszych
w mieście.
Sam właściciel chwalił się na
ulotkach, że robi koafiury, ondulacje trwałe, henny. Pomoże
w pozbyciu się łupieżu, zadba o
higienę paznokci, a wszystko w
profesjonalnym salonie i z gwarancją najlepszych usług.
W sąsiedztwie „trzynastki”
były inne sklepy. Trudno każdy
opisać. Wielu jeleniogórzan pamięta mięsny zwany „Dzikiem”.
Za PRL nie było tam nie tylko
dzika, ale i kiełbasy zwyczajnej.
Klientów straszyły popularne
– nagie haki.
Trzy kamienice popadły
zresztą w taką ruinę, że we
wrześniu 1987 roku jedna z
nich zawaliła się. Zginęli lu-

Klimat dawnej Langstrstrasse: tramwaj wyjeżdża
na plac Cieplicki (Warmbrunnerplatz).
dzie. Ten dramat jednak nie
został nagłośniony, ponieważ
w Jeleniej Górze trwała właśnie
Sześciodniówka Motocyklowa
Enduro, na którą zjechały ekipy
z całego niemal świata.
Zapewne nie było dziełem
przypadku, że to właśnie te trzy
kamienice, już na przełomie lat
80. i 90. zostały pieczołowicie
odrestaurowane.

Za krótka ta Długa

Kiedy dochodzimy do
skrzyżowania ulic Długiej
(Langstrasse) z Krótką (Herrenstrasse), zastanawiamy
się, dlaczego znacznie dłuższa
Krótka nazywa się tak, a nie
inaczej. Za czasów niemieckich
była to Herrenstrasse, czyli
ulica Pańska. Ale tylko do 1952
roku, kiedy Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nakazał zmianę nazw
ulic, które były niewygodne dla
komunistycznej władzy.
Pisząc za Ivo Łaborewiczem,
zapewne kierowano się kontrastem: dłuższą Pańską, która
krzyżuje się z Długą, nazwano
absurdalnie Krótką. I tak już
zostało.
Warto też przypomnieć, że
w 1933 roku Niemcy przemianowali Langstrasse na Helmut-Bruecknerstrasse. Patron,
działacz hitlerowski i założyciel
NSDAP na Śląsku, nie „powisiał”
długo na szyldach. Z przyczyn
niewyjaśnionych ulicy przywrócono po kilku miesiącach
stare miano.
W budynku po prawej stronie
patrząc na Markt (plac Ratuszowy), działał Dom Wydawniczy
Carla Kleina. Zestaw usług
przedstawiono na wielkiej reklamie ściennej. Wiadomo,
że było to prężnie działające
wydawnictwo.
Do jego pomieszczeń na parterze trafił po 1945 roku sklep
z artykułami różnymi, który
przetrwał aż do czasów wolnej
Polski. Ostatnio kamienicę
kupił, remontuje i urządza Stanisław Mrugała, cukiernik i
piekarz, który przez wiele lat
prowadzi piekarnię i cukiernię
w sąsiednim budynku.

Wymagający gigant

Na lewym rogu skrzyżowania
z Herrenstrasse na przełomie
wieków rozpoczyna się budowa najokazalszego gmachu
Langstrasse. To Kaufhaus Hava
(Dom Handlowy Hava). Potężne
pomieszczenia na parterze i na
piętrze. Tam przeszklony róg
kamienicy. Wyżej – przestronne
apartamenty z secesyjnymi
balkonami.
Można się zastanawiać, czy
niemiecki architekt dobrze

usadowił ten obiekt. W ciasnocie obydwu ulic jego rozmiar,
bowiem, niknie. Zauważył to
zapewne twórca reklamowej
broszury Havy, który z obrazka
„wyrzucił” wszystkie sąsiednie
kamienice.
Sam Dom Handlowy przez
jakiś czas nazywał się Pinoff, czego resztki można było
jeszcze oglądać kilka lat temu,
kiedy spod polskich szyldów
– które odpadły – ukazały się
dawne, niemieckie nazwy.
Jeleniogórzanom Hava kojarzy się głównie z Domem Dziecka – jak niezbyt szczęśliwie
nazwano tę placówkę w latach
PRL. Niby było tam wszystko
dla dzieci – głównie ubrania.
Ale w latach kryzysu zaczęło
brakować towaru.
Handel prowadzono tylko
na parterze. Wyżej były biura i
mieszkania komunalne.
Sypiącą się, nigdy nieremontowaną zabytkową budowlę,
zaczęto reanimować w latach
90-tych, za rządów pani prezydent Zofii Czernow. Była to
jedna z bardziej kosztownych,
idąca w miliardy ówczesnych
złotych, modernizacja starej
kamienicy.
Efekt doskonały: gmach do
dziś lśni nowością: zainstalowano ruchome schody, windy. Powierzchnie handlowe powstały
na pięciu kondygnacjach.
Jednak za zaciągnięte kredyty musieli pośrednio zapłacić
handlowcy, którzy wynajmowali stoiska. Okazało się to dla nich
zupełnie nieopłacalne, dlatego
wielu zwinęło interes. Zamiast
stoisk z towarem pojawiły się
w Domu Handlowym ziejące
pustką miejsca.

” Miastoprojekt” zrobił
swoje

Nie miała szczęścia, aby przetrwać do dziś zabudowa Langstrasse u wlotu na Markt (plac
Ratuszowy). Może nie najpiękniejsze, ale stylowe i zabytkowe
kamienice zburzono w latach
60-tych stawiając w ich miejsce
koszmarne blokowiska.
To skutek zamierzeń „odrodzenia” jeleniogórskiego
starego miasta przez architekta
Romana Tunikowskiego z wrocławskiego „Miastoprojektu”. Ten
sam pan wymyślił socrealistyczną zabudowę Kościuszkowskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej w
stolicy Dolnego Śląska.
W latach 60. kierownikiem
pracowni urbanistycznej w
Jeleniej Górze był także obecny
radny Wiktor Prystrom.
W bloczysku pod numerem
1 przez lata mieścił się Klub
Międzynarodowej Książki i
Prasy. W pachnącym farbą

drukarską wnętrzu można było
kupić wydania obcojęzycznej
prasy, oczywiście ideologicznie
zgodne z programem PZPR.
Istniała też czytelnia i coś w
rodzaju kawiarni.
Dopiero w latach 90. obiekt
przejęło Biuro Wystaw Artystycznych, a w części powstała
księgarnia.
Na przeciwko przez lata działał dwupiętrowy sklep ze sprzętem gospodarstwa domowego.
Dziś są tam biura podróży,
kancelarie i szkoła językowa.
Mimo remontu, bloczysko
wciąż jest wstrętne i nadaje się
do wyburzenia. Podobno jest
opracowywany plan zmiany
elewacji, która ma nawiązywać
do zabytkowego otoczenia.

Kryzys zablokował

Pozostaje tylko się cieszyć, że
planiści nie zrealizowali wszystkich zamierzeń. Gdyby tak się
stało, to o kamienicach przy
ulicy Długiej można by było
pisać tylko w czasie przeszłym,
załamując ręce nad betonowymi wieżowcami.
To właśnie one miały wyrosnąć w miejscu budynków,
świadków historii rozwoju naszego miasta. Wysokościowce
miały symbolizować nieprzydatność dawnej architektury
niemieckiej i nagłaśniać sukces
polskiej socjalistycznej myśli
architektonicznej. Miały przewyższyć wieżę ratusza…
Wdzięczność należy okazać
tak ganionemu peerelowskiemu kryzysowi, który przytłumił
zapędy nadgorliwych mistrzów
architektonicznych kreślarni.
– Rekonstrukcja rynku i
dzielnicy staromiejskiej ma być
do 1967 roku doprowadzona do
końca. Rynek znów zakwitnie
kolorami. Piękno starych fasad
znów się w pełni objawi. Miękką
linią zwiną się misterne kratki i
balkoniki. Na obłokach położy
się koronka lekkiego zwieńczenia szczytów.
Ale w trakcie remontu wszystkie wnętrza już są adaptowane
do potrzeb współczesnych użytkowników. Bo kto by się zgodził
mieszkać w ciasnych, zawilgoconych wnętrzach, do których
nie ma dostępu ni słońce, ni
świeże powietrze – pisała w
propagandowym albumie o
Jeleniej Górze Maria Szypowska
w roku 1964.
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