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Zatrudnimy sprzedawców
z doświadczeniem – wymagana
znajomość obsługi kasy fiskalnej

NOWOOTWARTY SKLEP
Odzież, obuwie, galanteria,
zabawki, upominki
Oświadczenie Jelonka.com
w związku z treścią artykułu „Kopalnia Jak wrzód”
Tygodnik Regionalny Jelonka.com w Jeleniej Górze przyznaje, że informacje,
jakie znalazły się w opublikowanym w dniu l grudnia 2008 r. artykule pt. „Kopalnia jak wrzód”, autorstwa Marka Komorowskiego, dotyczące dzialalności Spółki
POL-SKAL Sp. z o.o. w Krakowie są nieprawdziwe.
Spółka POL-SKAL Sp. z o.o. w Krakowie, prowadząca Kopalnię Surowca Skaleniowego w Karpnikach, na podstawie przysługującej jej koncesji ma prawo
wykorzystywać posiadany teren na działalność górniczą i eksploatować znajdujące
się tam złoże. Działalność Kopalni jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
zaś opublikowane na stronie tytułowej oraz str. 12 tygodnika, przy artykule,
zdjęcie terenu w Karpnikach stanowi wyłącznie fotomontaż, który przedstawia
niczym niepoparte wyobrażenie wyglądu terenu Kopalni w przyszłości Tygodnik
Regionalny Jelonka.com w Jeleniej Górze wyraża ubolewanie z powodu podania
w artykule nieprawdziwych i nierzetelnych informacji, dotyczących Kopalni,
prowadzonej przez Spółkę POL-SKAL Sp. z o.o. w Krakowie oraz brak weryfikacji
zasadności opublikowanych fragmentów stanowiska oponentki jej działalności,
co doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych Spółki POL-SKAL.
Jednocześnie Tygodnik Regionalny Jelonka.com w Jeleniej Górze przeprasza
za fakt nieopublikowania sprostowania przesłanego przez Spółkę POL-SKAL
Sp. z o.o. w reakcji na treści zawarte we wskazanym artykule, czym naruszyła
przepisy Prawa prasowego, zobowiązuje się powstrzymać od podobnych działań
w przyszłości, jak również do zapłaty na rzecz Szkoły Podstawowej w Karpnikach
kwoty 5.000 zł.
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ROZMAITOŒCI

DZIŒ W JELONCE

Region w ogniu
Fot. ROBERT IGNACIAK

Następne wydanie
tygodnika Jelonka
ukaże się
20 kwietnia 2009.
DZIŚ W JELONCE
Upiła się i zabiła męża
– str. 4
Bój o gimnazjum
– str. 5

Akcja gaśnicza strażaków w Płoszczynce

Galeria na prostej
Płonące łąki i nieużytki, stodoły i altanki spędzają sen
z powiek strażakom, którzy w minionym tygodniu niemal codziennie wyjeżdżali, aby gasić takie pożary. Ich
sprawcy to najczęściej nieodpowiedzialni podpalacze,
którzy pozostają nieuchwytni.

– str. 6
Wielka sztuka dla
dziecka – str. 7
Pół wieku z równaniami

W nocy z piątku na sobotę paliły
się łąki na zboczu Góry Szybowcowej. Strażacy mieli kłopot z opanowaniem ognia oraz wodą, której

– str. 8
Więźniowie czterech
kątów – str. 8

– str. 10

Dwa koncerty najnowszego dzieła Piotra Rubika, „Santo
subito - cantobiografia” usłyszą już w ten weekend melomani z Bydgoszczy i Warszawy, a później – w Wielkanoc
– telewidzowie. Być może utwór napisany z myślą o beatyfikacji papieża Jana Pawła II zabrzmi podczas Września
Jeleniogórskiego.

Scena dla jednego kapita

str. 11

Mówił o tym sam Piotr Rubik, który z Zuzanną Dziedzic,
dyrektorką Filharmonii Dolnośląskiej, rozmawiał w czwartek
(2 kwietnia) po południu z dziennikarzami. Muzyk przebywał w
stolicy Karkonoszy, gdzie odbył

Kolosom stop!
– str. 12

– str. 14

serię prób z filharmonikami
dolnośląskimi.
Najnowszy jego utwór opiera
się na słowach Jacka Cygana. To
taka wyśpiewana biografia Ojca
Świętego, którą nazwaliśmy cantobiografia – mówił kompozytor.

Fot. Archiwum/ A. PIEKARZ

Powrót po kłopoty

Święta kontrastów
Informator – str. 15
Zdrowie – str. 18
Z lotu ptaka – str. 20
Sportowe wieści
– str. 21 – 23
Jelonka wczoraj
– str. 39

W nieco innym image, trzy lata temu, kompozytor
podczas koncertu inaugurującego Wrzesień
Jeleniogórski

Dzieło, w którego wykonanie zaangażowano kilku wokalistów, to
zbiór rozmaitych piosenek i pieśni
ściśle powiązanych z różnymi
elementami życia Jana Pawła II,
w tym nieznanymi. – Są w nim
utwory pełne powagi i smutku,
jak choćby „Canto di colombo”
(Gołębi śpiew) nawiązujący do
13 maja 1981 roku i zamachu
na Jana Pawła II. – Wtedy, po
strzałach oddanych w kierunku
Ojca Świętego pierwsze na placu
Świętego Piotra poderwały się
gołębie – usłyszeliśmy. – Ale są
też dzieła tryskające humorem
i optymizmem, jak fragment o
Tatrach, które czekają na swojego

Muzyk intensywnie pracował z
filharmonikami. Nocował w Cieplicach. Nie miał czasu na wycieczki
po górach, ale bardzo spodobało mu
się uzdrowisko. – Mam nadzieję, że
tu powrócę – powiedział. W miniony
czwartek spacerował po mieście
i pozdrawiał swoich fanów, którzy
szybko go rozpoznawali, choć zmienił
nieco image. Marzeniem Piotra
Rubika jest wykonanie „Santo subito”
z okazji spodziewanej beatyfikacji
Jana Pawła II.

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)
Pożar w Karpaczu - str.12

pasterza – mówił Rubik.
– Dlaczego wybrał orkiestrę
Filharmonii Dolnośląskiej? – To
świetny zespół zgrany nie tylko
muzycznie, lecz także towarzysko. Tu ludzie pożyczają sobie
nawzajem samochody, razem
spędzają czas, są jak rodzina. To
bardzo dobra orkiestra – usłyszeliśmy od Piotra Rubika.
Sam kompozytor bardzo chciałby, aby jego nowy utwór zabrzmiał w stolicy Karkonoszy.
– Bardzo dobrze wspominam
wykonanie „Tu es Petrus”
na placu Ratuszow ym w
2006 roku, podczas Września
Jeleniogórskiego – powiedział
Rubik. – Jeśli będzie dobra wola
ze strony prezydenta miasta,
utwór „Santo subito” jeleniogórzanie usłyszą z tej samej
okazji. Są w nim – jak mówi
sam Rubik – piosenki, które
na pewno staną się przebojami w wersji „pop”.

Fot. Konrad Przezdzięk

Raj na Bożej Górze

– str. 14

ja wysuszona gleba, która w ciągu
kilku dni wyższych temperatur,
straciła już pozimową wilgotność.
– Bezmyślność podpalaczy może
skończyć się tragedią – przestrzegają strażacy apelując do rozsądku
wandali.

(tejo)

Piotr Rubik podczas rozmowy
z dziennikarzami w czwartek, 2 kwietnia

AWANS TYGODNIA
Zuzanna Dziedzic
dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej

Piotr Konieczyński
aktor Teatru Norwida

Choć nie jest muzykiem z wykształcenia, sprawiła, że o jeleniogórskich filharmonikach głośno jest
w całej Polsce. Zarządzana przez Zuzannę Dziedzic
Filharmonia Dolnośląska jest jedną z najlepszych
tego typu instytucji w kraju. To dolnośląski symbol
sukcesu w trudnych dla kultury czasach. Skok
w świetną jakość koncertów dokonał się na
przestrzeni ostatnich kilku lat. To do Jeleniej
Góry przyjeżdżają sławy klasycznej estrady
muzycznej, a fakt, że – spośród kilkudziesięciu zespołów w całym kraju – Piotr Rubik
współpracuje z orkiestrą z Jeleniej Góry
– mówi sam za siebie. Zuzanna Dziedzic
tworzy atmosferę sprzyjającą sięganiu
po klasę, ale nie zrobiłaby tego bez
świetnych muzyków,
choćby Janusza Nykiela, grającego pierwsze
skrzypce.

Od czasu do czasu popularnych jeleniogórskich aktorów teatralnych można dostrzec
również na małym ekranie w produkcjach
filmow ych i telewizyjnych. Wkrótce w
niewielkiej roli w operze mydlanej Polsatu
„Pierwsza miłość” zobaczymy Piotra Konieczyńskiego, aktora związanego z Teatrem
im. Norwida. Pojawi się w 925 odcinku jako
biolog. Ciekawostką jest fakt, że Konieczyński
wystąpił już wcześniej, w 2006 roku, w tym
słynnym serialu w epizodycznej roli taksówkarza,
który podwozi główną bohaterkę Marysię Radosz
graną od kilku lat przez Anetę Zając. Pan Piotr,
ceniony za świetną dykcję i charakterystyczne kreacje, to nie jedyny aktor ze
stolicy Karkonoszy, który trafił na plan
filmowy. Wcześniej w serialach grali:
Krystyna Dmochowska, Jacek Grondowy.
Swoje filmowe role miał także Krzysztof
Rogacewicz z Teatru Maska.
(tejo)

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 9

– str. 13

udało się natomiast uratować
stodoły w Bobrowie, która spaliła
się w miniony wtorek. Na szczęście
gospodarze w porę wyprowadzili
z budynku zwierzęta hodowlane i
cenniejszy sprzęt. Podobny obiekt
spalił się we wsi dzień wcześniej.
Mieszkańcy nie ukrywają, że pożary mogą być dziełem podpalacza.
Rozprzestrzenianiu się ognia sprzy-

Rubik: – Marzy mi się koncert u was

Porcja rozmaitości

Wyszli z domu niewoli

szybko zabrakło w zbiornikach
wozów bojowych. Trzeba było po
nią jeździć do pobliskich stawów.
Po kilkugodzinnej akcji pożar

udało się opanować.
Z kolei w minioną środę groźnie
wyglądający pożar zaalarmował
mieszkańców Płoszczynki w okolicach Dziwiszowa. Z nieustalonych jeszcze powodów zapaliły
się zabudowania gospodarcze w
jednej z zagród. Szybka i skuteczna
interwencja strażaków zapobiegła
rozprzestrzenieniu się ognia. Nie
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Szanowni Państwo
Z okazji nadchodzących świąt
Wielkiej Nocy, życzę , aby były one dla
Państwa pełne ciepła, spokoju
i radości. Niech ten wyjątkowy
okres stanie się okazją
do spędzenia w gronie najbliższych
wyjątkowych, wypełnionych
atmosferą wzajemnej życzliwości

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego
Alleluja życzą:
Poseł na sejm RP

Marcin Zawiła

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Pokój

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Papaj

Marek Obrębalski
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jan Paweł II: pamiętaliśmy?
W czwartą rocznicę śmierci papieża Polaka wierni modlili się w kościołach, ale i
nie zabrakło tych, którzy zupełnie o rocznicy zapomnieli.
W Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego, w miniony
czwartek, po wieczornej mszy
świętej zaśpiewała sopranistka
Marzenna Wojak przy akompaniamencie Marka Fronca
(organy). Jednak koncertu wysłuchało stosunkowo niewielu
wiernych. Kilka osób modliło
się przed popiersiem Papieża
przy wejściu do świątyni. Nie
brakowało także tych, którzy
zapalili znicze przy pomniku Pamięć i Niepodległość oraz przy
krzyżu. W tym samym miejscu,
w którym cztery lata temu opłakiwano Jana Pawła II.
– Osobiście przeżywam ten
dzień szczególnie, bo mam w
indeksie ze studiów doktoranckich wpisy ks. Karola Wojtyły.
Papież był naszym przewodnikiem i największym z Polaków,
który rozsławił nasz kraj na cały
świat – powiedział cieplicki proboszcz ks. prałat Józef Stec.
Ale w samym śródmieściu
próżno było szukać choćby
cienia atmosfery powagi. Na
skwerku przy kościele św. Piotra i Pawła zebrała się młodzież korzystająca z ciepłego,
wiosennego wieczoru. Uwagę
przechodniów zwracały dziewczęta dość głośno używające

słów powszechnie uważanych
za obelżywe.
O godz. 21. 37, czyli dokładnie
o tej porze, kiedy Papież wrócił
do Domu Ojca, przed świątyniami zapłonęły znicze. Oddalenie
w czasie sprawia, że obchody
rocznicy śmierci Jana Pawła II
każdego roku są mniej przeżywane przez tych, którzy cztery
lata temu opłakiwali Papieża jak
najbliższą sobie osobę.

Przypomnijmy sobie choćby
Marsz Papieski w rok po 2
kwietnia 2005 roku. Każda następna rocznica niosła ze sobą
coraz mniej zaangażowania.
Atmosfera tamtych dni, pełna
nie tylko żalu, lecz także pokoju
i zrozumienia, raczej już nie
powróci.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

i miłości chwil.
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Szybki postrach piratów drogowych
Od dziś (poniedziałek, 6 kwietnia) na drogach regionu będą widoczne policyjne motocykle marki BMW.
Superszybkie jednoślady przekazano mundurowym 3
kwietnia, w miniony piątek.
jeleniogórskich policjantów.
Wysokiej klasy pojazdy m-ki

Fot. POLICJA

Będą to pierwsze takie pojazdy wykorzystywane przez

BMW 1200 o mocy
110 KM posłużą
do patrolowania
dróg w Kotlinie Jeleniogórskiej,
głównie krajówek. Używane
także będą do zabezpieczania
wszelkich imprez masowych.
– Niewątpliwie motocykl

Pieniądze,
albo w twarz!
W miniony czwartek (2 kwietnia) policjanci z Kowar zatrzymali dwóch wychowanków jednej
z placówek wychowawczych w
regionie. Chuligani (17 i 18 lat)
zastraszali kolegów i żądali od
nich pieniędzy. W grę wchodziły
kwoty od 5 do 10 zł. W przypadku
niespełnienia żądań pokrzywdzeni dostawali w twarz. Do
tej pory policjanci ustalili trzy
osoby, od których zatrzymani co
najmniej sześć razy wymusili lub
próbowali wymusić pieniądze.
Bandyci trafili do policyjnego
aresztu. Wyjaśnili, że pieniądze
potrzebne im były na drobne
wydatki. Odpowiedzą za wymuszenia rozbójnicze za co grozi
im nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.

Manewry w dołku
Nie plac zabaw, ale plac manewrowy dla przyszłych kierowców powstał w popularnym
„dołku” przy ul. Różyckiego.
Grunt trafił w prywatne ręce. Nie
będzie tu na razie oczekiwanego
przez pobliskich mieszkańców
miejsca rekreacji.

Fiatem ducato na sygnale

Pachnące nowością srebrno–niebieskie fiaty ducato służą już od
połowy marca policji jeleniogórskiej.
Pojazdy zastąpiły wysłużone polonezy, które przejdą do lamusa historii.
Radiowozy busy zostały zakupione z
budżetu policji w ramach programu
modernizacji taboru stróżów prawa.
Pojazdy te wykorzystywane będą w
codziennej służbie przez policjantów
pionu prewencji. Auta wyposażone

Upiła się i zabiła męża
Pod koniec marca br. do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wpłynęła sprawa Krystyny P., która w stanie upojenia
alkoholowego zasztyletowała małżonka.
Krystyna, jej mąż Piotr i syn
Tomasz mieszkali na pierwszym
piętrze domu przy ulicy Władysława Łokietka w Mysłakowicach.
Feralnego 4 października 2008
roku Krystyna P. była w domu z synem Tomaszem. Pracowała jedynie
dorywczo, za około tysiąc złotych
miesięcznie. Pieniądze jednak systematycznie przepijała z mężem.
Piotr P. wrócił natomiast z pracy po
południu i zaraz poszedł do sklepu
po papierosy, jedzenie i alkohol. Po
powrocie ze sklepu poszedł do syna
i wypił z nim ćwiartkę wódki.
Kiedy skończył się trunek, Piotr
P. wrócił do mieszkania i zaczął
przygotowywać posiłek. Tym razem żona poszła do sklepu, a ojciec
z synem kontynuowali libację. Później dołączyła się do nich Krystyna
P. Pod wieczór do mieszkania P.,
zapukał ich znajomy, Jerzy Sz., a
kilka chwil później przyszedł też
Andrzej L. Impreza rozkręciła się.
Jej uczestnicy kolejno wychodzili
do sklepu, aby uzupełnić zapasy
alkoholu.
Późnym wieczorem pan Piotr

Przedsiębiorczość w cenie

Fot. Organizator

ułatwi pełnienie służby policjantom oraz przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa na
terenie miasta i powiatu jeleniogórskiego – mówi nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
Piraci, którzy do tej pory z
łatwością uciekali policjantom
poruszającym się radiowozami,
teraz nie będą mieli łatwo. Do tej
pory udawało im się uniknąć
odpowiedzialności za łamanie
przepisów ruchu drogowego.
Nowe pojazdy będą również
wykorzystywane do walki z
szaleńcami na quadach, motocyklach i crossach. Mieszkańcy
peryferyjnych osiedli, którym
wielu motocrossowców zakłóca
ciszę, mają nadzieję, że policjanci skutecznie uporają się z tym
problemem.
(tejo)

siedział w kuchni, a reszta towarzystwa: żona z synem i znajomym,
biesiadowała w pokoju obok. W
pewnej chwili Piotr, kiedy alkohol zaczął już dobrze szumieć w
głowie, zaczął się awanturować
kierując swoje pretensje do Krystyny. Czynił tak zawsze, kiedy się
upił. Krzyczał, że nie kobieta nie
pracuje, tylko cały czas pije.
Wtedy Tomasz poszedł do kuchni
i położył ojca na wersalce. Jednak
ten nie zasnął i dalej się awanturował. Pół godziny przed północą
Krystyna poszła do kuchni, wzięła
27-centymetrowy nóż kuchenny i
zadała nim mężowi cios w klatkę
piersiową.
Wróciła do pokoju, usiadła na
fotelu i zapaliła papierosa. Piotr
zdążył tylko krzyknąć – „Kur...
a”, dźgnęła mnie nożem!”. Nikt z
uczestników libacji nie dał jednak
wiary tym okrzykom. Wtedy umierający Piotr miał tylko powiedzieć
do syna: – Jak nie wierzysz mi, to
choć i zobacz!. Wtedy Tomek zerwał się i pobiegł do kuchni, gdzie
zobaczył ojca w kałuży krwi.

Przewrócił go na bok i zauważył
krwawiącą ranę w okolicy żeber.
Chłopak próbował opatrzyć ojca
i zatamować krwotok. Wyzywał
matkę, że zabiła ojca. Krystyna
twierdziła jednak, że nic mu nie
będzie i dalej siedziała na fotelu
paląc papierosa. W progu wszystkiemu przyglądał się Andrzej L.,
znajomy od kieliszka.
Tomek pobiegł do dziadków
piętro niżej, opowiedział im o całej
historii i zadzwonił na pogotowie.
Po chwili wrócił na górę i dalej
tamował krew bandażami aż do
przyjazdu policji i pogotowia.
Uderzenie Krystyny okazało się
jednak śmiertelne: mężczyzna
zaczął się dusić i skonał. Przyby-

Alkohol
zniszczył jej życie
Krystyna P., choć pochodzi z dobrego
domu, stoczyła się przez wódkę.
Zaczęła pić mając 18 lat. Rok później
wyszła za mąż. Niedługo po ślubie urodził im się syn, Tomasz. Od początku
małżeństwa Krystynie i Piotrowi nie
układało zbyt dobrze. Przez cały czas
nieodłącznie towarzyszył im bowiem

W miniony czwartek (2 kwietnia) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 odbyła się szósta edycja ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedsiębiorczości”.
– Ideą tego dnia jest przekazywanie młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy oraz włączenie
przedsiębiorców w edukację młodych ludzi – wyjaśnia koordynator
programu w ZSLiU Jolanta Mozolewska-Zwatrzko. „Dzień Przedsiębiorczości” uświadamia uczniom
związek pomiędzy wysiłkiem włożonym w kształcenie a karierą
zawodową. Udział w akcji wzięło 24
uczniów I klasy technikum gastronomicznego w Zespole Szkół Licealnych i Usługowych „Gastronom”. U
11 pracodawców mogli dowiedzieć

się, jakich kompetencji, wiadomości
i umiejętności oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

(tejo)

Firmy, które udostępniły miejsca
pracy, to: Millenium sp. z o.o., Dom
Dziecka „Sobieradzik”, Piekarnia „U
Koziołka”, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „Sudety”, Komenda Miejska
Policji, FH „Aneri”, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej, Składy
Materiałów Budowlanych „Gaja Plac”,
„Tynk-Bud”, Simeco sp.z o.o..

ły na miejsce lekarz mógł tylko
stwierdzić zgon P.
Mężobójczyni przyznała się
do winy, ale zeznała, że nic nie
pamięta z chwili zbrodni. Sąd
uznał jednak, że działała w bezpośrednim zamiarem pozbawienia
życia Piotra P. o czym świadczyły
siła uderzenia, głębokość zadanej
rany oraz miejsce uderzenia i
narzędzie jakiego użyła. Powołani
biegli lekarze psychiatrzy uznali
też, że Krystyna P. w chwili dokonywania zabójstwa była w stanie
upojenia alkoholowego, ale nie do
stopnia niepoczytalności. Grozi jej
kara do 25 lat więzienia, a nawet
dożywocie.

Angelika Grzywacz

alkohol. Kilka lat przed morderstwem
Krystyna podcięła sobie żyły. Wtedy
uratował ją syn. Z powodu problemów rodzinnych kobieta leczyła się
też psychiatrycznie. To jednak nie
skłoniło małżonków do odstawienia
butelki. Przez lata pili na umór i
pracowali tylko po to, by mieć za co
pić. Tragicznego dnia Krystyna wypiła
około 3-4 szklanek nalewki.

Fot. POLICJA
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są w mocne trzylitrowe, 160 konne
silniki diesla, sześciostopniową
skrzynię biegów oraz przedział do
przewożenia osób zatrzymanych.
Są dostosowane i wyposażone w
specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia ułatwiające wykonywanie
obowiązków służbowych.

(tejo)

Zgubne pragnienie
Kara do pięciu lat więzienia
grozi 54–latkowi, który „musiał”
się napić czegoś mocniejszego, a
nie miał na to pieniędzy. „Zarobił” 23 złote sprzedając w minionym tygodniu kradzione rynny,
warte co najmniej 300 złotych i
wpadł w ręce policji.

Oszust w areszcie
Nawet do 8 lat więzienia grozi
mężczyźnie podejrzanemu o usiłowanie oszustwa. Mężczyzna
próbował wyłudzić kredyt gotówkowy w wysokości 6000 zł na
szkodę jednego z jeleniogórskich
banków. W miniony czwartek
trafił do policyjnego aresztu.

Cmentarz w wodzie

Część nowego cmentarza przy
ulicy Sudeckiej powstała na terenach okresowo podmokłych.
Niektóre grobowce zostały ostatnio
zalane. W miniony poniedziałek (31
marca) w murowanych grobowcach trumny pływają w wodzie. W
czasie nowych pochówków grabarze wypompowują wodę. Sprawą
zajął się już sanepid. poziom wody
powinien opaść po pogłębieniu
rowów melioracyjnych okalających
cmentarz. Najbardziej zagrożona
podtopieniami część nekropolii ma
zostać wyłączona z użytkowania

Góry częściowo niedostępne
Wybierasz się na spacer w Karkonosze? Do końca
maja będziesz musiał ominąć część szlaków, które są
zamknięte. Powód: ochrona ostoi cennych gatunków
zwierząt – wyjaśnia Karkonoski Park Narodowy.
KPN zamknął odcinek szlaku
niebieskiego od Przełęczy Okraj
do Skalnego Stołu. Nieczynny jest
także fragment szlaku zielonego
od Polany przez morenę Wielkiego
Stawu do grzbietowego szlaku
czerwonego. Nie można wędrować
po szlaku zielonym (Ścieżka Nad
Reglami) od Rozdroża pod Wielkim
Szyszakiem przez Śnieżne Kotły do
Schroniska Pod Łabskim Szczytem.
Niedostępna dla turystów wciąż jest
najwyższa góra Sudetów – Śnieżka.

Wszystko przez katastrofę budowlaną, w wyniku której zawaliła się
część stacji meteo. Już wiadomo, że
do końca maja zostanie rozebrany
górny dysk budynku. Meteorolodzy
pracują w środkowej kondygnacji.
Nieczynny pozostaje też parter.
Być może szlaki na Śnieżkę oraz
restauracja zostaną otwarte w
czerwcu. Na Śnieżkę bez przeszkód
można natomiast dostać się od
czeskiej strony.

(tejo)
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RYTM TYGODNIA
Ekspresowych
nie będzie
Wiadomość o uruchomieniu
ekspresowych połączeń autobusowych, którą podaliśmy
w poprzedniej Jelonce, była
primaaprilisowym żartem.
Podobnie wieść o objazdowym
muzeum komunikacji, które
miało się znaleźć w jednym
z przegubowych Ikarusów.
Choć pomysły są poniekąd
słuszne, nie będą realizowane,
bo nie zakładają tego plany
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Stres bez sensu

Szkolny konflikt w Sobieszowie podzielił mieszkańców

Rodzice małych mieszkańców Sobieszowa oburzają się
na perspektywę utworzenia w Szkole Podstawowej nr 15
klasy gimnazjalnej. Matki i ojcowie starszych uczniów
pomysł ten popierają. Konflikt podzielił mieszkańców
dzielnicy pod Chojnikiem na dwa obozy. Łączy ich jednak
– paradoksalnie – troska o bezpieczeństwo dzieci.
– Do stycznia zapewniano nas,
że utworzenie oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej
nr 15 jest pewne – chórem mówią
Bożena Szwinter, Wioleta Kołodziejska, Aneta Gronko, Joanna
Kraszewska, Barbara Dyja, Joanna Włodarczyk, Maria Kosiarska,
Krzysztof Kozek, Monika Kozek
i Monika Ciepiela-Kowalska,
rodzice szóstoklasistów, którzy
spotkali się z Jelonką w miniony
piątek.
Dopiero w styczniu, kiedy zaczęli dopytywać, na jakim etapie
jest utworzenie gimnazjum w
podstawówce, urzędnicy oświatowi zaczęli nabierać wody w usta i
wycofywać się ze wcześniejszych
obietnic. – Nie byłoby sprawy,
gdyby prezydent od początku
powiedział, że nie ma realnej
możliwości przeniesienia tego
gimnazjum. Gdyby nie te kombinacje i niejasne obietnice dawane

Dym na debacie
Sprawę poruszono, o czym już pisaliśmy
w poprzedniej Jelonce, podczas niedawnej debaty z prezydentem Markiem
Obrębalskim. Zastępca prezydenta
Zbigniew Szereniuk przekonywał wtedy
o wyprowadzaniu gimnazjum z Zespołu
Szkół przy Cieplickiej i przeniesieniu
go do „piętnastki”, tylko wówczas
kiedy znajdzie się inwestor, który będzie
chciał kupić cały kompleks dawnej
posiadłości Schaffgotschów. – Żeby

dwóm stronom jednocześnie, nie
walczylibyśmy – zarzekają się sobieszowianie, których ucieszyła
perspektywa zapewnienia swoim
dzieciom kontynuacji nauki blisko miejsca zamieszkania.
Czują się oszukani. Sądzą, że
celowo ich wprowadzono w błąd i
sprawy nie odpuszczą. – Mamy też
nadzieję, że pan prezydent w końcu określi termin zapowiadanego
na debacie spotkania z rodzicami,
ponieważ dwa tygodnie temu zadeklarował, że to załatwi. Mamy
wrażenie, że gra na zwłokę tylko
po to, by jakiekolwiek rozmowy
stały się bezsensowne – dodaje
Joanna Kraszewska, jedna z
protestujących matek.

Starsi będą gnębić

Dlaczego rodzice chcą utworzenia gimnazjum w podstawówce? Obawiają się zachowań
uczniów liceum z zespołu szkół,

ktoś mógł kupić ten budynek, najpierw
trzeba wystawić go na sprzedaż – ripostowali rodzice. W końcu Zbigniew
Szereniuk dyplomatycznie wycofał się
zapewniając, że miasto nie zrobi nic
wbrew woli rodziców. Zaproponował
też napisanie pisma o utworzenie
gimnazjum. Ale takie pismo – jak się
okazało – już dawno temu powstało, tylko nikt się do niego nie ustosunkował.
Podczas debaty obiecano spotkanie z
samorządowcami. Ale nie doszło ono
do skutku do tej pory.

gdzie obecnie mieści się również
gimnazjum, i do którego od
września trafią ich synowie i
córki. – Dziecko nie raz mi się
skarżyło, że w szkole jest fala, że
licealiści gnębią gimnazjalistów
– mówi Bożena Szwinter. – Poza
tym młody człowiek może zrobić wiele, żeby przypodobać się
starszym kolegom, i będzie ich
naśladować. W czym? W paleniu,
piciu, przeklinaniu.
Do obecnego gimnazjum chodziła też córka Wiolety Kołodziejskiej. Nie ma o placówce
dobrego zdania. – Żałuję, że
zgodziłam się tam zapisać córkę.
Od pierwszej do trzeciej klasy
– oprócz wychowawczyni – nie
było żadnego kontaktu z kadrą
nauczycielską, nie można było
znaleźć wspólnego języka. Teraz
z pewnością drugiego dziecka
tam już nie puszczę. Jeśli tutaj
gimnazjum nie powstanie, będzie
dojeżdżało do Jeleniej Góry, ale do
tej szkoły nie pójdzie – zarzeka
Kołodziejska.
Inni rodzice argumentują
przystosowaniem budynku podstawówki dla osób niepełnoprawnych, czego nie ma zespół szkół
przy Cieplickiej. Padają też słowa

Obawa przed agresją

Ci rodzice, którym nie zależy
na tworzeniu gimnazjum, mają
bardzo podobne argumenty. Też
obawiają się o bezpieczeństwo
swoich dzieci i nie chcą, aby maluchy uczyły się w jednym gmachu z
dorastającymi trzynastolatkami.
Tym bardziej, że do podstawówki
będą szły coraz mniejsze dzieci.
Rodzice boją się agresji ze strony
starszych dzieci.
– Nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojego dziecka i
gimnazjalistów na jednym korytarzu – mówi Monika Zielonka.

– Dyrektor mówił coś o podzieleniu szkoły dla młodszych i starszych, ale w rzeczywistości jest
to niemożliwe, bo jest chociażby
tylko jedna stołówka, szatnia
czy sala gimnastyczna. Innym
argumentem rodziców przeciwnych jest brak rejonizacji, który
umożliwia zapisanie do szkoły
dzieci, po których niewiadomo
czego można się spodziewać.
A co będzie kiedy, do naszej
szkoły podstawowej, do oddziałów gimnazjalnych zostanie
zapisany jakiś 18-latek, który
kilka lat z rzędu zostawał w tej
samej klasie? - pytają Anna Bajda-Oryńska, Michał Zielonka,
Monika Zielonka, Joanna Badacz,
Ferdynand Friger i Weronika
Kazimierczak. Rodzice obawiają
się też, że uruchomienie gimnazjum ograniczy liczbę miejsc w
podstawówce. – Wtedy klasy 1
– 3 zostaną przeniesione do Jagniątkowa, a ja naprawdę nie chcę
w y wozić codziennie swojego
dziecka poza Sobieszów – mówi
Monika Zielonka.

Angelika Grzywacz

Gimnazjum? Teraz nierealne
Zbigniew Stępień
dyrektor szkoły
podstawowej nr 15
– Moim zdaniem utworzenie oddziałów
gimnazjalnych w naszej szkole w najbliższym roku szkolnym jest niemożliwe ze
względu na wymagane terminy proceduralne do takich zmian. Na to potrzebne
jest co najmniej pół roku. Pozytywną
opinię utworzenia oddziałów gimnazjal-

Zdrowia i długich lat życia, pani Jadwigo!
oprawione w ramkę życzenia
dla pani Jadwigi. Jubilatka mimo
wieku wciąż jest bardzo aktywna. – Kupiła komputer. Mówi,
że nie może być gorsza
Swoje urodziny Jubiod swoich prawnuków
Do
życzeń
zdrowia,
szczęścia
latka świętowała podczas
– uśmiecha się Jan Ginoi nieustannego źródła energii wicz ze stowarzyszenia
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Związku
Radar, który także wziął
dla pani Jadwigi dołącza się
Kombatantów i Byłych
udział w czwartkow ym
redakcja Jelonki.com
Więźniów Politycznych.
spotkaniu.
Nie było jednak wielkiej
– Jeśli człowiek przestaje
ce wręczył wiązankę kwiatów. się uczyć, to nie ma po co żyć – to
pompy. Spotkanie odbyło
się zgodnie z ustalonym porząd- Przybyli też uczniowie ze Szkoły dewiza Jubilatki, która zaskakuje
Podstawowej im. Nauczycieli wsz ystkich świetną formą i
kiem.
Uczestniczył w nim prezydent Tajnego Nauczania z Siedlęci- doskonałą polszczyzną.
Marek Obrębalski, który Jubilat- na. Przywieźli ze sobą pach(tejo)
nący bukiet i okolicznościowe,

99. urodziny obchodziła w miniony czwartek (2 kwietnia) Jadwiga Kuźmicz, nauczycielka wielu pokoleń jeleniogórzan, kombatantka i wciąż aktywna uczestniczka
życia społecznego.

o niskim poziomie nauczania w
tej placówce. – Większość uczniów z tego gimnazjum wychodzi
słabo przygotowana do dalszej
edukacji, bo program nie jest do
końca realizowany – mówi pani
Wioleta. Moja córka zdała testy
tylko dlatego, że jest zdolna i bardzo dużo uczyła się sama w domu.
Inny argument „za” to możliwość
stworzenia w połączonej szkole
bazy sportowej, jakiej nie ma w
innych szkołach w Jeleniej Górze.
A tu byłoby to możliwe ze względu
na warunki i wykwalifikowaną
kadrę.

nych czy przeniesienia gimnazjum musi
wydać kurator dolnośląski. Rada miasta
musi wydać w tej sprawie uchwałę. W
przypadku przeniesienia lub utworzenia
gimnazjum trzeba byłoby stworzyć zespół
szkół. Kolejnym krokiem byłoby przeprowadzenie konkursu na dyrektora tej nowej
placówki i zmiana jej statusu. Do tego
dochodzi jeszcze wyposażenie czterech
klas pomoce dydaktyczno-naukowe.
Szacowana kwota, jaką musielibyśmy

wydać podczas tegorocznych wakacji na
ten cel, to około 40-50 tysięcy złotych, a
taką kwotą niestety nie dysponujemy. Inną
kwestią jest też stworzenie programu i
pozyskanie nauczycieli do gimnazjum.
Jednak myślę, że jest to możliwe w latach
kolejnych i ja jestem „za”. Mamy duży
budynek, który z pewnością pomieściłby
uczniów. Poza tym można byłoby tu
stworzyć prawdziwą bazę sportową.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. rylit

WYDARZENIA

W miniony czwartek szóstoklasiści pisali egzamin
kończący naukę w szkole podstawowej. Jego wynik nie ma
najmniejszego znaczenia dla
przyszłości uczniów, którzy
miejsce w gimnazjum mają
zagwarantowane. Egzaminu
nie można też nie zdać, ale wymagana jest obecność na nim.
Wyniki służą oświatowym
statystykom i badaniu kompetencji szóstoklasistów. 12latkowie potraktowali jednak
test na poważnie: to pierwszy
ich taki egzamin w życiu.

Łatwiej o przesiadkę
Od 9 kwietnia (czwartek) w
celu umożliwienia przesiadki
na autobus linii nr 2, odjazd
autobusu linii nr 10 z Dziwiszowa zostanie przyspieszony
z godz. 11:05 na godz. 10:50
– informuje Leszek Chmielewski z działu marketingu
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Koszmar w podróży
Pięć i pół godziny zajęło
w miniony poniedziałek (31
marca) pociągowi relacji Warszawa Wschodnia – Jelenia
Góra pokonanie odcinka z
Wrocławia do Jeleniej Góry.
Na wzniesieniach w okolicach Świebodzic zepsuła się
lokomotywa, która nie dała
rady pociągnąć 14-wagonowego składu. Zmęczeni drogą
podróżni dość niecenzuralnie
wyrażali się o przewoźniku,
który pobił tym samym rekord powolności. Na szczęście
– choć z opóźnieniem – podróż
zakończyła się szczęśliwie.

Po granicie
ku ołtarzowi
Ponad 26 lat mają schody
prowadzące do kościoła św.
Wojciecha na Zabobrzu, które obecnie są remontowane.
Kruszące się lastriko zastępuje
trwały granit.
Schody przed kościołem
powstały w 1983 roku. Od 26
lat nie były naprawiane, ani
wymieniane. Czas oraz warunki atmosferyczne znacznie
naruszyły ich nawierzchnię.
– Powoli nasze schody zaczęły
się już rozsypywać, dlatego
podjęliśmy decyzję o wymianie
ich posadzki na granitową
– mówi ks. prałat Tadeusz
Dańko, proboszcz parafii św.
Wojciecha.
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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 – 89 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 78 głosów
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 49 głosów.
4. ks. Jarosław Górecki – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach – 43 głosy
5. ks. Tadeusz Dańko – Kościół św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 39 głosów
6. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 38 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 ..........................................................
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Galeria Grodzka na prostej
Miała być sprawa sądowa o
odebranie dzierżawy wieczystej z powodu niedotrzymania terminu zabudowy, a
jest porozumienie pomiędzy urzędem miasta i firmą
RankMüller, która od kilku
lat usiłowała pokonać kolejne urzędnicze przeszkody
piętrzące się przed zaprojektowaną śródmiejską
galerią handlową.
- Rozmawialiśmy z panem Müllerem o zagospodarowaniu terenu
i ustaliliśmy, że do 30 września
przyszłego roku galeria będzie
stała w stanie surowym - mówi
prezydent Jeleniej Góry, Marek
Obrębalski - natomiast do końca
roku 2010 obiekt zostanie oddany
do użytku. Wszystkim stronom
zależało, żeby jak najszybciej
zagospodarować ten teren, żeby
w końcu przestał straszyć dołami.
Pasaż Grodzki został zaprojektowany tak, żeby komponował się z
zabytkowym otoczeniem.
- Umówiłem się z panem prezydentem Markiem Obrębalskim
w taki sposób, że miasto odstępuje od postępowania sadowego
i zawieramy porozumienie, które
zakłada, że do końca 2010 roku
wybudujemy pięciokondygnacyjną galerię o powierzchni około
5 tysięcy metrów kwadratowych
- wyjaśnia Paweł Müller, właściciel
firmy RankMüller - po jej wybudowaniu teren kupimy według
wyceny pod galerię handlową.
To jednocześnie rozwiązuje
spór z miastem o zagospodarowanie terenu przy ulicach Jasnej
i Grodzkiej.

Jeszce straszą wykopaliska , niebawem zacznie sie budowa
- Nie bardzo mogliśmy dotrzymać warunków określonych w
akcie notarialnym dotyczących
terminu zabudowy, skoro tylko na
decyzję o warunkach zabudowy
czekaliśmy 20 miesięcy - tłumaczy Paweł Müller - następnie
wiele miesięcy trwała procedura
wydawania pozwolenia na budowę. Pozwolenie uprawomocniło
się w grudniu ubiegłego roku,
tymczasem inwestycja miała być
zakończona do listopada 2008
roku. Teraz też nie mamy zbyt
wiele czasu, ale jest to realne.
Wystąpiliśmy z wnioskiem o
wydanie pozwolenia zamiennego
na budowę i czekamy na decyzję.
Musimy zmienić projekt z7 do
pięciu kondygnacji, a dokładnie
zamiast trzech pięter pod ziemią,
będzie tylko jedno z parkingami
dla 70 samochodów.

Se bas tia n

Marta

Na zakupy
i na randki
Galerie śródmiejskie, a takim będzie
Pasaż Grodzki, przestają być tylko
miejscem w którym robi się zakupy w
sklepach znanych sieci. Stają się ważnym elementem życia społecznego i a
nawet kulturalnego. W pasażach ludzie
się umawiają w kawiarniach i restaura-

Fot. Konrad Przezdzięk

6

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

cjach. W księgarniach można poczytać
najnowsze książki, a nawet wysłuchać
koncertu. Będzie to możliwe również w
Jeleniej Górze. W czasie uszczegółowiania projektu postanowiono dobudować
garderobę obok sceny na najwyższym
piętrze. Wcześniej czy później będzie
nowym miejscem wydarzeń muzycznych i innych.

Okazało się, że przez teren, na
którym stanie galeria ,przepływa
podziemny ciek. Gdyby maszyny
przerwały go, woda wydostająca
się pod ciśnieniem zalałaby podziemną część. Dlatego, aby nie
powodować nadmiernego wzrostu kosztów, inwestor musiał zrezygnować z dwóch podziemnych
poziomów. Zmiany nie dotkną
części nadziemnej, gdzie będzie
5 tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni handlowej. Jeszcze
w ubiegłym roku ustawiała się
kolejka do wynajmu lokali. W tej
chwili sieci handlowe są bardziej
ostrożne.
- Po pierwsze zmieniający się
kurs euro powoduje, że nie sposób
zaplanować ile będzie kosztować
dzierżawa. Skok z 3,3 do prawie
pięciu złotych mógł szokować - wyjaśnia Paweł Müller - w dodatku
sieci notują lekki spadek sprzedaży
w galeriach. To też wpływa na wyliczenia opłacalności. Banki, które
wcześniej same proponowały kredyty, żądają teraz, żebyśmy przed
rozpoczęciem budowy mieli sprzedane do 50 procent powierzchni.
To jest bardzo trudne. Ale przecież
się nie poddamy i galeria stanie,
szkoda tylko, że tyle czasu czekaliśmy, a teraz może być kłopot ze

sfinansowaniem inwestycji.
Galeria będzie wyglądała jak
ciąg kamieniczek, a w części
będzie wiernym odtworzeniem
frontonów najciekawszych budynków. Wszystko w porozumieniu z
konserwatorem zabytków i z jego
akceptacją. Na najwyższym piętrze będą lokale gastronomiczne
ze wspólną salą jadalną. Będzie
też scena, na której będą mogli
występować różni wykonawcy.
Koncert pod przeszklonym dachem może być ciekawym przeżyciem. W obiekcie, w szczytach
niektórych kamienic znajdą się
również mieszkania o łącznej
powierzchni około 400 metrów
kwadratowych.
- W brew obawom uważam że
nie powinno być problemu z dojazdem na miejsce. Te siedemdziesiąt
miejsc pod galerią to mniej więcej
tyle ile miejsc było na parkingu. Po
uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę ogłosimy przetarg
na wyłonienie generalnego wykonawcy i w lipcu lub sierpniu
ruszamy z budową – zapewnia
Paweł Müller.

Marek Komorowski

Gorąca sesja o kredycie w kryzysie
Ma ja

Krystian

Ks aw ery

Anusia

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

Radni zgodzili się na zaciągnięcie przez miasto kredytu
komercyjnego do wysokości ponad siedmiu milionów
złotych. Zdecydował o tym jeden głos. Jedenastu radnych
głosowało za, jeden był przeciw, siedmioro wstrzymało
się od głosu. Chodziło o zgodę na zaciągnięcie przez
miasto kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości 7 milionów 400 tysięcy złotych, który zostanie
przeznaczony na inwestycje miejskie i wkład własny w
projektach zewnętrznych.
Zanim radni dali zgodę odbyła
się burzliwa dyskusja. Radny
Miłosz Sajnog pytał, czy czas
kryzysu to dobry moment na
korzystanie z kredytów.- Czy nie
lepiej poczekać na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i finansowej w kraju i Europie. Czy nie
za bardzo ryzykujemy, zaciągając
to zobowiązanie?
- Wiele problemów wynika z
braku informacji od pana prezydenta – mówiła radna Grażyna
Malczuk – dlaczego kredyt komercyjny na bardzo potrzebną
termomodernizację obiektów
oświatowych, skoro można sko-

rzystać z niskooprocentowanego
kredytu z Funduszu Ochrony
Środowiska?
- Wszystkie zapisy o źródłach
finansowania znajdują się w
uchwale budżetowej, wystarczy
po nią sięgnąć, uważnie przeczytać we właściwym miejscu i
wtedy oczywiste jest, że niektóre
inwestycje wymagają montażu
finansowego, również z udziałem
kredytu komercyjnego – wyjaśniał w przerwie obrad prezydent
Marek Obrębalski – niestety,
czasami sygnały jakie pojawiają się na sesjach wskazują, że
czytanie uchwały budżetowej

przez radnych nie zawsze jest
precyzyjne.
- Te inwestycje przez lata spadały z planów modernizacji dróg,
ponieważ nie było na nie pieniędzy z funduszy zewnętrznych
– wyjaśniał zastępca prezydenta
Jerzy Łużniak – ani Żwirki i Wigury, ani Daszyńskiego nie zrobimy
inaczej, niż za własne pieniądze.
Od państwa zależy, czy ludzie
dalej będą jeździć po dziurach i
błocie. Jeszcze w ubiegłym roku
mieliśmy rynek wykonawcy, a nie
inwestora. Było drogo i ciężko o
wykonawców. Teraz to się diametralnie zmieniło. W przetargu na
remont ulicy Szewskiej wygrała
firma która złożyła ofertę na 60
procent kwoty wyjściowej. Na
Głowackiego jest to 50 procent.
- Gminy są teraz doskonałym,
bo wiarygodnym inwestorem
– mówił radny Jerzy Lenard – na
przykład Wojcieszów nie mógł w
zeszłym roku znaleźć wykonawcy
kanalizacji za 300 tysięcy złotych.
W tym roku na tę samą inwestycję

wyda 90 tysięcy złotych. Uważam,
że inwestować należy teraz.
- Pieniądze mają już konkretne
przeznaczenie – powiedziała
skarbnik miasta, Janina Nadolska
– to jest zakup autobusów dla
MZK, remont ulic Żwirki i Wigury, Daszyńskiego, usprawnienie
kanalizacji na Daszyńskiego i
Powstania Listopadowego, termomodernizacja obiektów oświaty,
udział własny w rozbudowie i
modernizacji Teatru Zdrojowego
oraz adaptacja obiektu na Wyczółkowskiego na lokale socjalne.
Teraz ogłosimy przetarg, a banki
złożą ofertę. Wybierzemy ofertę
najkorzystniejszą, najlepiej bez
prowizji za udzielenie kredytu.
MZK za kredyt i pieniądze ze
zwrotu podatku VAT kupi 6-7
używanych autobusów, najprawdopodobniej marki MAN, które
bardzo dobrze sprawdzają się w
Jeleniej Górze.
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Sztuka dla dziecka

Grupa „ Epidemia” z SP nr.10

Laureaci w „Balladzie o Aniołach”

,,Kamfora” z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze

Dzieci z Przedszkola ,,Kacperek”
R

czego dają wyraz na scenie, która młodych wykonawców.
zamienia się we wnętrze wagonu
Brawa dla ekipy w Lwówka
z „Lokomotywy”. Tu nie ma gry! Śląskiego. Czy dla teatrzyku „Pod
Tu jest autentyczne przeżywanie szczęśliwą trójką” występ w Jeleniej
tuwimowskiego humoru połączo- Górze okaże się szczęśliwy? Lwówne z ekspresją i spontanicznością czanie pokazali świetne przygotosiedmiolatków. Przedstawienie wanie wokalne w sztuce „Pewna
opracowała Irena Panowicz. Wielkie wiadomość”, gdzie – wykorzystując
brawa!
motywy musicalu, aktorzy piętnują
którego opiekunką jest Katarzyna
Udany występ zaliczyła reprezen- plotkę. Posłużyła im do tego zgrabMackiewicz. Grupa wystąpiła w tacja Bogatyni, dawno nie widziana nie przystosowana bajka J. Ch.
minioną środę. Fenomenalna etiuda na FTD, a niegdyś odnosząca spore Andersena.
„Parasolki” to poruszający spektakl, sukcesy. Teatr „Do góry nogami”
I na koniec – gospodarze. Zgrabw którym słowo wycofane jest na (pierwsze miejsce w 2005 roku) na produkcja Teatru „Kamfora” z
udanie powrócił Gimnazjum nr 1 „Pięć minut” trwa
na Forum ze spek- dłużej niż sugerować może tytuł.
Jak wiele entuzjazmu wzbudza taklem „A jak będę Stanowi celną satyrę obyczajową,
dorosła”. Sztuka która wyśmiewa kult ekranu teteatr wśród najmłodszych! To
rozbudza wyob- lewizyjnego i związanych z nim
dobry prognostyk na przyszłość. raźnię dzieci, któ- show. Wielka owacja należy się też
re – do pewnego przedszkolakom z „Kacperka”. W
wieku – marzą do sztuce „Podwórkowe wygłupy” piędalszy plan. Młode aktorki grają dowodzie osobistym. Czy rzeczywi- cio- i sześciolatki grają samych siebie
wyraźnym gestem i choreografią ście warto? Z Bogatyni przyjechał wzbudzając entuzjazm autentyczwspierając się muzyką Yanna Thier- także Teatr „Gadułek” w „Zabawie nością. Przedstawienie jest owocem
sena. Idea sztuki to symboliczne w śpiącą królewnę”. Oparta na kon- zajęć teatralnych prowadzonych
ukazanie ludzkiej egzystencji i wencji „teatru w teatrze” opowieść przez Jacka Paruszyńskiego.
skarbów z nią związanych.
sceniczna daje upust żywiołowości
Konrad Przezdzięk
Euforię wśród publiczności wzbudzili pierwszoklasiści z Karpacza,
Nagrody i wyróżnienia przyznało jury w składzie: Violetta Woźniak-Rybka, Irmina
którzy wystąpili w sztuce „TuwimoBabińska (przewodnicząca) i Krzysztof Rogacewicz. Prezentacje oceniało też także
wo”, barwnej wiązance złożonej
czteroosobowe jury młodzieżowe: Bartek Kalinowski, Paulina Porczyńska, Paulina
z wierszy Juliana Tuwima. Dzieci
Puchalska oraz Malwina Stochaj.
bardzo lubią utwory tego poety,

W miniony piątek (3 kwietnia) w trzecim i ostatnim dniu
prezentacji IX Forum Teatrów Dziecięcych zachwyciły
propozycje z Wałbrzycha, najlepsze z zestawu wszystkich
spektakli, które można było zobaczyć przez trzy dni na
scenie Osiedlowego Domu Kultury. Wałbrzyszanie wyjechali z Jeleniej Góry z pierwszą nagrodą: awansem na
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”
do Łodzi.

,,Tuwimowo” z Karpacza

E

Wśród przedstawień były takie,
które z całą pewnością wykraczają
poza standard sztuki typowego
szkolnego kółka teatralnego. Angażują widza i wzbudzają w nim wiele
emocji i przemyśleń.
Trema, obecna w nazwie zespołu
„Trema za kurtyną” miała budujący
wpływ na młodych aktorów przygotowanych przez Izabelę Fiebich
Bednarską. Nagrodzony przez jury
spektakl to piękna, poetycko-obrazowa sztuka ruchu „Ballada o
Aniołach”. To parafraza poszukiwania ideału, dążenia do anielskiego
absolutu w formie symbolicznego
piórka: wyobrażenia lekkości i
kruchości zarazem. Całość Zagrana
z czuciem, olbrzymią wrażliwości i
przede wszystkim – świadomością.
Nie trzeba słów, aby pokazać wiele
dobrego teatru. Brawo!
Wielkie brawa dla dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej
Górze, czyli teatrzyku „Epidemia”,

K
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Rozmowa z Eulalią Biardzką, znaną wielu pokoleniom
jeleniogórzan jako nauczycielka matematyki. W minioną
środę pani Eulalia obchodziła pięćdziesięciolecie swojej
pracy przed tablicą
Angelika Grzywacz: – Jak
się rozpoczęła pani przygoda
z nauczaniem?
Eulalia Biardzka: – Nie planowałam, że zostanę nauczycielką,
a już na pewno matematyki. W
podstawówce nigdy nie byłam
orłem z tego przedmiotu. Kończyłam technikum finansowe.
Moim pierwszym zawodem była
księgowość, ale będąc na praktyce,
znienawidziłam tę pracę. Po maturze, mając 18 lat przyjechałam
do Jeleniej Góry, gdzie miałam
ciocię. Wcześniej mieszkałam w
Małopolsce. Kiedy przyjechałam
do tej ciotki ona powiedziała
mi, że jedna z koleżanek pracuje
w szkole. Więc i ja poszłam do
wydziału oświaty zapytać czy
też mogę pracować w szkole. Pan
inspektor wysłał mnie do kadrowej, która od ręki wystawiła mi
skierowanie do pracy i skierowała

do szkoły w Janowicach Wielkich.
Ze względu na utrudniony dojazd
pociągiem, trzy tygodnie później
przeniesiono mnie w zastępstwie
do Szkoły w Dziwiszowie, gdzie
uczyłam piętnaście lat. Później,
w tej szkole pozostawiono tylko
klasy 1-3 i starsi uczniowie zostali
przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 12 w Jeleniej Górze. Mnie
przeniesiono razem z nimi. Po
reformie oświaty zlikwidowano
SP nr 12 i przemianowano ją
na Gimnazjum nr 3, w którym
pracuję do dzisiaj. W 2000 roku
przeszłam na pełną emeryturę i
pracuję jako emerytka.
– Jak dobrze nauczać matematyki?
– Żeby dobrze w ykony wać
jakąkolwiek pracę trzeba ją lubić.
Ja kocham matematykę, to jest
moja pasja. Nawet kładąc się

Pani Eulalia ma dwie córki i czwórkę wnuków. Ceni pomaganie innym i odwagę.
Nie lubi swojej niesystematyczność oraz… sprzątania. Ma liczne odznaczenia, w
tym Złoty Krzyż Zasługi. Przez cztery lata zasiadała też w fotelu zastępcy przewodniczącego rady miejskiej Jeżowa Sudeckiego. Na co dzień hoduje… kury i zamierza
powiększyć stadko.

Łyknął przed trasą
dla kurażu
Mocno pijanego kierowcę busa
marki Mercedes, który z pasażerami jechał z Wojcieszowa do
Wrocławia, zatrzymała policja w
miniony poniedziałek (30 marca)
policja. 52-letni mężczyzna miał
prawie 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu. W busie
znajdowało się około 10 pasażerów,
a kolejni czekali na przystanku.

– Co najmilej wspomina
pani z tych lat pracy?
Lata spędzone w Dziwiszowie.
Wtedy nawet w niedzielę mogłabym chodzić do szkoły, a najgorsze
były dla mnie wakacje. Kiedy one
tylko się zbliżały martwiłam
się, jak ja wytrzymam te dwa
miesiące bez moich uczniów i bez
matematyki, bez zajęcia. (śmiech)
Cała moja praca jest dla mnie
przyjemnością. W obecnej szkole
też jestem doceniana, szanowana
przez nauczycieli i dyrekcję. Bardzo lubię ten zespół i dobrze się
w nim czuję. Miłe były również
podziękowania samych uczniów,
takie po latach.
Czy coś w tych latach pracy umknęło z Pani marzeń,
planów?

Pół wieku z równaniami

Wytrwania, osiągnięć i niespotykanego stażu pracy gratulowały Jubilatce
władze miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele, i uczniowie. W intencji pani
Eulalii odprawiona została również msza święta.
Kiedyś przez kilkanaście lat
należałam do zespołu ludowego, z
którym jeździliśmy wkoło Jeleniej
Góry i śpiewaliśmy. W tym śpiewie
byłam w swoim żywiole. Lubię
śpiew, muzykę i ubolewam nad
tym, że mi to już przeminęło. Całe
życie marzyłam też żeby nauczyć

Więźniowie czterech kątów

Wszyscy musieli dojechać do stolicy
Dolnego Śląska innym środkiem
transportu. Mercedes został zabezpieczony przez pomoc drogową, a
kierowca zatrzymany w areszcie
. Po wytrzeźwieniu 52 letni mężczyzna zostanie doprowadzony
do sądu.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Rozwinęli skrzydła
ze sztuką w BWA

Biuro Wystaw Artystycznych zaprosiło w miniony czwartek (2 kwietnia) młodzież z III LO na ciekawe zajęcia
warsztatowe.
Podstawą do refleksji o własnej
świadomości była zakończona już
w BWA wystawa zdjęć D. Antosika.
Młodzi ludzie – bazując na treści
obrazów – komponowali swoje
wyobrażenia z kartonu, bibuły i
innych materiałów piśmiennych
tworząc rozmaite kompozycje:
reliefy i kolaże. Do tego inspirowali
się także smakiem (jedli cukierki)
oraz słuchali ulubionej muzyki.
– Po skończeniu prac uczestnicy
warsztatów umówili problem,
który dostrzegli na tych obrazach
– mówi Elżbieta Olinkiewicz, pro-

spać rozwiązuję zadania matematyczne. Czasami rozwiązanie
jakiegoś równania przyjdzie mi do
głowy w nocy. Wtedy wstaję rano
i szybciutko wpisuję go na kartkę
póki pamiętam. (uśmiech). Nie
wyobrażam sobie uczyć innego
przedmiotu niż matematyka. Lubię dociekać, myśleć. To jest moje
życie, dlatego może tyle lat pracuję
w tym zawodzie. Matematyka jest
dla mnie rozrywką, podobnie jak
rozwiązywanie krzyżówek.

Fot. Archiwum

WIADOMOŒCI

wadząca zajęcia pod hasłem „Rozwiń skrzydła” z cyklu warsztatów
aktywnej percepcji sztuki.
Założeniem zajęć jest wyrobienie
u młodych ludzi percepcji odbioru
dzieła sztuki. Przy okazji licealiści
wypełnili ankietę zatytułowaną
„Moje marzenia, wszystko mogę
osiągnąć”, na podstawie której
mogą określić, jaki typ inteligencji
jest dominujący w ich osobowości.
Czy to inteligencja matematyczna,
czy językowa, czy może przestrzenna lub przyrodnicza.

(tejo)

Państwo Jarosław i Anna Perun od ponad roku marzą o
wyjściu na świeże powietrze i widoku słońca. Obydwoje
unieruchomieni przez choroby poruszają się wózkach
inwalidzkich. Mają też zaległości czynszowe Według
urzędników mieszkanie na pierwszym piętrze w niczym
nie powinno przeszkadzać.
Jarosław Perun ma obecnie
prawie siedemdziesiątkę. Pracował
przez 41 lat. Pięć lat temu dostał
jednak trzech udarów mózgu. Od
tego czasu jest częściowo sparaliżowany, nie chodzi, nie mówi,
niewiele rozumie i porusza się na
wózku inwalidzkim. Pani Anna
początkowo starała sobie radzić w
tej sytuacji, ale drogie leczenie męża
i leki zrujnowały domowy budżet.
Żeby wyjść z mężem na spacer kobieta najmowała dwóch mężczyzn,
którzy znosili wózek z piętra.
Rok po ostatnim udarze syn sąsiada, którego pani Anna traktowała
jak własne dziecko, poprosił o podżyrowanie pożyczki niebagatelnej
sumy 80 tysięcy złotych. „Przyjaciel” domu wziął pieniądze, kupił
samochód i wyjechał zostawiając
starszych ludzi z długiem.
Sprawą zajął się komornik, który
zajął część emerytury pani Anny.
Kobieta spłacała pożyczkę chłopaka
i opiekowała się mężem kosztem
n i e p ł a c e n i a czynszu.Wtedy
zaczęły się
poważne
problem y
finansowe
małżeństwa.
Jakby
jed-

Fot. Angela
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nak tego wszystkiego było mało,
77-latka w lutym ubiegłego roku
straciła nogę wskutek komplikacji,
do jakich doszło przy leczeniu konsekwencji upadku w parku.
Od tego czasu ani ona, ani jej
mąż nie wyszli z domu. Oboje mogą
poruszać się tylko przy pomocy
wózków inwalidzkich, a strome
schody bez podjazdu uniemożliwiają Perunom normalne życie. Do ich
mieszkania przychodzi prywatna
opiekunka Bogumiła Zdancewicz,
która sprząta, gotuje, wnosi węgiel
po schodach z piwnicy. Jak mówi,
spędza u swoich pracodawców kilka
godzin w mieszkaniu, ale i to jest dla
niej nie do wytrzymania. Powód:
smród, jaki wydobywa się z zawilgoconych ścian. W pomieszczeniu nie
ma też łazienki. Niepełnosprawna
kobieta po amputacji nogi nie ma
jak się wykąpać, bo w mieszkaniu
w ogóle nie ma wanny, jest maleńka
ubikacja i brakuje wentylacji.
Taka sytuacja do niedawna nie
wzruszała urzędników. Mimo próśb
zamiany mieszkania oraz opisywanej sytuacji zdrowotnej i finansowej
Perunów, Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze kilkakrotnie odrzucał pismo
z prośbą o
przydział
nowego

Państwo Peruinowie nie mogą wyjść z mieszkania

się grać na akordeonie. Nawet
mam ten instrument w domu i
często na nim grałam, ale tylko
dla siebie. Zazdrościłam innym
grania w zespole. Poza tym bardzo
żałuję, że nie skończyłam prawa.
Przez jakiś okres czasu byłam
ławnikiem w kolegium karno-

Najpierw dług,
potem lokal
W przesłanym piśmie urzędnicy
napisali także, że zamiana mieszkania
jest możliwa tylko po uregulowaniu
odsetek za wcześniejsze długi. Ta
kwota to około 1400 złotych, których
lokatorzy nie mają. Od czasu wydania
decyzji nikt z urzędników nie pofatygował się do dójki niepełnosprawmieszkanie na parterze budynku.
Dwójka niepełnosprawnych
osób zdaniem urzędników nie
mogła być umieszczona w projekcie
wykazów osób zakwalifikowanych
do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego na rok 2009, bo
wcześniej przez dwa i pół roku nie
płaciła za czynsz.
Nikt nie wziął pod uwagę przyczyny powstania tej zaległości,
systematycznego jej spłacania,
bieżącego płacenia czynszu oraz
tego, że przez lata lokatorzy płacili
wszystkie opłaty w terminie.
W lutym znajoma niepełnosprawna, Irena Krzepkowska i
jej mąż Jan pomagają Perunom
napisać odwołanie od tej decyzji. W
obronie niepełnosprawnych lokatorów stanął również Karkonoski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Dwa tygodnie temu
urzędnicy zmienili swoją
decyzję.
– Komisja mieszkaniowa po ponownym
rozpoznaniu sprawy
podjęła

orzekającym i jak ubrałam tą togę
to byłam wniebowzięta.
– Dziękuję za rozmowę.

Angelika Grzywacz

nych, by ustalić, czy są oni w stanie
spłacić dług. Nie zaproponowano
rozłożenia zadłużenia na raty, czy też
możliwości umorzenia go. Wszystko
wskazuje też na to, że mieszkania
dla niepełnosprawnych jak nie było,
tak nie ma i nie będzie. A wydana
decyzja miała być tylko sposobem
zamknięcia ust tych, którzy stanęli w
obronie niepełnosprawnych.
decyzję o umieszczeniu państwa Perunów na liście osób oczekujących
na przydział nowego mieszkania w
roku 2009. Nie wiem jednak, kiedy
państwo Perunowie otrzymają ten
lokal ponieważ miasto dysponuje
tylko mieszkaniami z migracji
ludności – usłyszeliśmy od Zofii
Janochy, naczelnika lokalówki.
Dla tych ludzi potrzebne jest
także pomieszczenie na parterze
z odpowiednimi warunkami, czyli
możliwością wjechania i wyjechania wózkiem. Urzędniczka nie wie,
czy w najbliższych miesiącach uda
się znaleźć takie mieszkanie, które
sprosta oczekiwaniom.

Angelika Grzywacz
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ROZMAITOŒCI
Kordła, glyzda i
babinkton
W naszej urokliwej popowomasowej kulturze występuje
niezmiennie zgrzytające między
uszami, ale jednocześnie komiczne (pomimo wzbudzania żądzy
krwawego mordu) zjawisko, polegające na wypaczaniu znaczenia i brzmienia poszczególnych
słów, a czasem nawet pomieszaniu (z poplątaniem) przysłów
i innych, pierwotnie ładnych,
wymysłów lingwistycznych. Ten
fenomen tak dalece wżera się w
szerokie kręgi naszego, czystego
jak łza sprawiedliwego krokodyla, społeczeństwa, że sam bohater
tragiczny o imieniu na „Dż”
postanowił się zaangażować.
Podobne sytuacje mają swoje
miejsce od zaorania dziejów,
przejdźmy jednak do współczesnej nam codzienności (czy też
codziennej nam współczesności)
wraz z jej dżejmiowatym bohaterem o imieniu Dżejmi. Gdy nasz
bohater wstaje z rana i wywlekuje się z kordły, zamierzając wyjść
z domu w kierunku sklepu (z
okrzykiem „wyszłem!”), nie ma
najmniejszych problemów z założeniem butów, gdyż te wcale nie
są butami na kotarze ani kontuarze, lecz zwykłymi, codziennymi
buciskami. Dodatkowo pokrzepia
go powtarzana codziennie (własnoustnie) doktryna, że świat stoi
przed nim roztworem.
Sytuacja przedstawia się nieco
gorzej u celu wędrówki, mianowicie w sklepie spożywczym.
Dżejmi staje w kolejce za miłym
panem, który chce zakupić chlebogryzarkę, ale z niewiadomego
powodu nie realizuje swojego
założenia, spisanego na karteczce za pomocą pióra wietrznego,
bo wieczne – prawdopodobnie
– zgubił. Pomyliło mu się też
(panu chlebogryzarkowemu,
nie Dżejmiemu!) w przypadku
dwóch chorób – zamiast przeżyć ospę wietrzną, zapadł na
wieczną ospę, a miast kamicy
nerkowej, otrzymał w spadku
nerkową kamienicę. Pomińmy
jednak intymne sprawy pana o
ścisłym związku emocjonalnym
z chlebogryzarką i przejdźmy
do zapowiadanych problemów
spożywczych.
Dżejms dostał od matuś bardzo
trudne zadanie. Spośród produk-

tów takich jak serek fromage, sos
salsa, mleko milch i chleb bread,
musiał wybrać składniki nadające się na danie zwane fasolką
po brytyjsku. Z miejsca więc
zapakował do wora biodegradowalnego takie spożywalia jak
gałka muszkieterowa, marianek i
brazylia. Dalej jednak nie było tak
łatwo. Zaintrygował go produkt
podpisany jako bóbr (druga
nazwa: bober), najwidoczniej będący rośliną strączkową. Ciekawe
były również pora, winogron i pomarańcz, nie wspominając już o
serku homoniegazowanym. Jego
rozmyślania przerwał szczerbaty
pan ekspedient, zabijając na jego
oczach (a właściwie to na ladzie)
muchę za pomocą spasionej
mortadeli (cóż za fa po!). Skoro
jesteśmy już przy mięsiwie, to
na haku wisiał jeszcze salceson,
przy którym widniała karteczka
„Przy zakupie powyżej 50. złoty
salceson. włoski gratis!”.
W końcu Dżejmiemu wpadła
jeszcze między neurony myśl,
aby kupić sobie nieco sera. Został więc uraczony czarno-białym niczym pierwsze horrory
uśmiechem pana ekspedienta
z zapytaniem „ile plajzderków
pan sobie maże?”, na co w mig
odpowiedział „czy!”.
Gdy rachunek został uniszczony, nasz bohater poprawił swoją
kurtkę z polaroidu, posłuchał rozmów innych klientów o zapłodnieniu nitro i tańcach latrynoamerykańskich, po czym wyszedł
na równi z kobietą wrzeszczącą,
że nie będzie kupować kota w
butach.
Po powrocie do domu pozwolił
sobie wrzucić zakupy do zamrażalki, walnąć się na uniwersalce
i upić na sztorc.
Co w szerszej perspektywie
zrobić z opisywanym zjawiskiem? Szczerze mówiąc – nie
wiem, choć nóż mi się w żołądku
otwiera. Proponuję jednak pracować u podstaw pamiętając jednak
przy tym, że na pochyłe drzewo
to i Salomon nie naleje!

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Telewizor dla upiora
Potężny odbiornik telewizyjny, który prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski
wręczył aktorom w dowód
uznan ia za w yróżn ien ie
sztuki „Trzy siostry” nagrodą „Srebrnych kluczyków”,
znalazł się w czeluściach bałaganu w gabinecie zastępcy
dyrektora do spraw artystycznych Wojtka Klemma. Z kolei
sam Klemm, kiedy wyjeżdżał
na urlop, bezpłatny zresztą,
swój gabinet zamknął na
kluczyk (już nie ze srebra) i
znikł. A telewizor, w którym
jutro będzie można obejrzeć
na T VP Kultura Bogdana
Kocę w realizacji Teatru Telewizji, służy tylko upiorom
nawiedzającym Teatr Norwida. Swoją drogą cóż to byłby
za teatr bez upiora? Nawet
urlopowanego…

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Tylko pamiętajcie, Wandzel!

Prałat zabłądził
Słynący z dokładności i
punktualności ksiądz prałat Józef Stec spóźnił się w
miniony czwartek na spotkanie w Empiku poświęcone
tradycjom wielkanocnym.
Poślizg nie był spowodowany
bynajmniej zaniedbaniem duchownego, który na co dzień
żyje z zegarkiem w ręku, ale
nieznajomością topografii
śródmieścia Jeleniej Góry.
Sam ksiądz Józef przyznał,
że w centrum nie bywa często, a w Empiku był po raz
pierwszy. W dodatku miał
problem z zaparkowaniem
samochodu, bo nie było wolnego miejsca. Nie ma jak to
Cieplice, gdzie wszędzie łatwo
trafić, a miejsc parkingowych
– dostatek.
(anzol)

– Żeby mi dziury w jezdniach
były tylko takie,…

– … że będę je mógł zobaczyć jedynie
w okularach.

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

Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Jerzy Łużniak,
anzol
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

OKIEM NACZELNEGO

Żelazna moda
Indiańskie plemię na wojennej
ścieżce od stóp poprzez coś tam,
aż do głów zakłute w obrączki,
sprzączki i inne żelastwa zdobiące ciało (z językiem włącznie),
które zobaczyłem ostatnio w
gościnnych wnętrzach BWA,
okazało się nie Siuksami, ale…
jeleniogórskimi licealistami. Na
szczęście nie przywiązali mnie
do pala, nie odtańczyli tańca
śmierci. Ale i fajki pokoju też nie
zapalili. Choć, bankowo, ochotę
mieli. Tylko w Biurze Wystaw
Artystycznych nie wypadało.
Moda napędza kryzysową
koniunkturę. Mimo recesji, która
ostatnio swój galop zwolniła, gabinety kosmetyczne muszą chyba
przeżywać hossę. A to za sprawą

wielce popularnego przekłuwania
się. Widok kawałka srebra na
języku, obręczy na wardze lub
uchu, metalowego kołka w nosie
(to wszystko widać, o tym, czego
nie widać, wolę nie pisać) budzi
we mnie raczej odrazę niż podziw. Rozumiem jednak, że każdy
człowiek chce siebie jakoś na tle
stadka wyróżnić. Obrączkowanie
rzeczywiście ze stadkiem (bydła
rzecz jasna) się kojarzy. Więc
niech im będzie. Wspomniana
moda ma to do siebie, że mija.
Każda i na wszystko. No, prawie
każda.
Zdumiałem się nieco, kiedy
ostatnio jakiś gimnazjalista głośno krzyknął: – „To przecież jak
za PRL!” Powiedzenie owo za-

pożyczył z języka dorosłych (na
szczęście nie przekłutego obrączką), bo skąd niby ma wiedzieć, jak
to wtedy było. A to właśnie za PRL
były modne… reklamówki. Takie
plastykowe z nadrukami rozmaitych firm. Kolorowe i błyszczące
były powodem do dumy tego,
który je posiadł.
Z bijącym w oczy napisem:
„Wrangler” i opiętym w dżinsy damskim tyłkiem dodawały
splendoru gospodyniom domowym, urzędnikom i uczniom.
Reklamówki, choć przeznaczone
raczej do użytku jednorazowego,
były prane, troskliwie suszone, a
nawet – domowymi sposobami
– klejone i łatane. Byle zachować
je jak najdłużej. Dziś, kiedy już
wiadomo, że mogą przetrzymać
nawet 400 lat, nikt się nimi nie
chwali. Są symbolem bezguścia.
Są różne mody: na niepalenie
(choć ostatnio też mija, co wi-

dać zresztą po kopcących przy
„Handlówce” i nie tylko), na
niepicie (Polakom, zwłaszcza
młodym, raczej nie grozi), czy
też na przeklinanie. Tu modny
zwyczaj językowy zakorzenił się
jak perz i – o ile nie nastąpi zmiana mentalności użytkowników
mowy – aby go wyeliminować
pozostanie w yrwanie języka
razem z korzeniami.
Ta moda jest zresztą wyjątkowo
drażniącą uszy. Kiedy wracałem
z papieskiego koncertu drugiego
kwietnia z okazji wiadomej,
zobaczyłem na skwerku przy
cerkiewce dwie panny o obliczach
oszpeconych żelastwem, które
– nie zważając na okoliczności
– głośno o czymś dyskutowały. Nie
używały przy tym wyrafinowanego słownictwa. Mózgu też nie
nadużywały, bo do nawiązania
komunikacji wystarczyło im słowo, do którego tylko przedrostek

„ – ob” nie pasuje. Ale całość w
sumie pasowała: żelazne panny
klęły gorzej od szewca, bo temu
przynajmniej zakląć szpetnie
wypada.
Jest jeszcze moda na hałas.
Skutkująca otępieniem słuchowym i umysłowym wielbicieli
głośników wielkości kufra, które
zajmują powierzchnię bagażnika
osobowego auta. Pojazd taki słychać zresztą z daleka bynajmniej
nie dzięki odgłosowi silnika, ale
poprzez dudniące –umc, – umc.
Które to odgłosy od razu kwalifikują wielbiciela takiej mody niżej
w hierarchii od człowieka neandertalskiego, który przynajmniej
potrafił delektować się ciszą.
Uwielbienie łomotu zresztą
poróżniło młodzież jeleniogórską
z mieszkańcami placu Ratuszowego. Studenci obrazili na
„ratuszowiaków” po pamiętnym
procesie o ubiegłoroczne hałasy.

Ale potem – nie rezygnując z
obrazy – zdecydowali, że feta
będzie i to jeszcze bardziej
głośna. Aby zemsta smakowała
większą ilością hard-rockowych
decybeli zagłuszających zdrowy
rozsądek obydwu stron. A przy
okazji znów jakiś pan Zenek
– nie zakolczykowany, bo o
innej mentalności – będąc w
stanie po spożyciu trunków i
napitków, narobi bydła na scenie, a historia się powtórzy. Bo
przecież ona to właśnie lubi.
Wśród tego wachlarza mód
nie ma tylko jednej: mody na
dobroć, nie starzejącej się jak
wytarta reklamówka z Pewexu.
A takiej jak najwięcej i jak najczęściej w przedświątecznym
tygodniu, na Święta Wielkanocne i po nich również wszystkim
Czytelnikom i sobie życzę.

Konrad Przezdzięk
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– Mamy dwa lata na przywrócenie tej perełce architektury
dawnego blasku i uczynienie z niej jednego z najnowocześniejszych teatrów w Polsce – mówi o Teatrze Zdrojowym
Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji.
Okazją do prezentacji była
uroczysta sesja inaugurująca
w miniony poniedziałek, 31
marca, największą inwestycję
modernizacyjną zabytków w
Cieplicach: modernizację Teatru
Zdrojowego. Pozwolą na no to
środki uzyskane z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. – Projekt
będzie realizowany przy wsparciu Islandii, Lichtensteinu oraz
Norwegii. Pomoże także budżet
miasta – mówiła Jowita Jeleńska przedstawiając zagadnienie
gościom.
Wśród nich byli: zastępca prezydenta Zbigniew Szereniuk,
Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego, Henryk
Gradkowski, rektor Kolegium
Karkonoskiego i jego kanclerz
Grażyna Malczuk, dyrektorka II
LO Jadwiga Dąbrowska, naczelniczka wydziału kultury urzędu
miasta Irena Kempisty i wielu
innych przedstawicieli miasta
oraz inwestora. Zauważyliśmy
także byłego architekta miejskiego Mirosława Jaskólskiego.

– Teatr Zdrojowy zbudowano
przez dwa lata siłą rąk ludzkich
(1835-36), teraz mamy również
dwa lata, aby go zmodernizować
z użyciem najnowszych technologii – wyjaśniał Bogdan Nauka,
dyrektor Zdrojowego Teatru
Animacji. Przedstawił gościom
konferencji historię obiektu: jego
wzloty, oraz upadki. – Najgorzej
było po 1945 roku, kiedy wyposażenie teatru rozkradziono, a
sam obiekt pozbawiony drzwi i
okien popadł w ruinę – mówił
B. Nauka.
Budynek ratowano na początku lat 60. – Wiele części stolarki
pochodzi z odzysku z innych budynków. Zmieniono też wystrój
malarski środka sali oraz części
foyer. Głównym konserwatorem
był artysta malarz Stanisław
Brodziak, który odnowił polichromie na plafonie. Pozostałe
zamieniono na dzieła jego pędzla.
Dokładniej: zostały zaklejone.
– Wcześniej polichromie były turkusowe. Chcemy wrócić do oryginalnego wystroju sali – mówi
Bogdan Nauka.

Aktorzy Z.T.A w „ Dekameronie”

Ich raj na Bożej Górze
Państwo Lach znaleźli sobie na ziemi miejsce jak z bajki.
I to nie w odległych krainach, ale oddalonym zaledwie 17
kilometrów od Jeleniej Góry Antoniowie. I nie przerażają
ich syberyjskie zimy, letnia posucha i jesienne szarugi.
Nic więcej do szczęścia im nie trzeba.
Małgorzata Winkler-Lach i
Tomasz Lach, małżeństwo wraz
z córką Weroniką, trafili tu przez
przypadek. Wcześniej rodzina
mieszkała w różnych częściach
kraju: częściowo w Koninie, we
Wrocławiu, Jeleniej Górze, Piechowicach. Zaczęło się od tego,
że trzy lata temu pan Tomasz
chciał sprzedać rasowego konia.
Na ogłoszenie, telefonicznie
odpowiedziała klientka z pobliskiego Mlądza, która poprosiła
o przywiezienie zwierzęcia do
swojej miejscowości. Kobieta
długo tłumaczyła panu Tomaszowi którędy ma do niej doje-

chać. A trasa na Mlądz przebiegała właśnie przez Antoniów,
Bożą Górę.
– To miejsce od początku
mnie zauroczyło. Tu dla jednych
kończy się świat, a dla mnie
on się dopiero zaczyna – mówi
pan Tomasz. – Ilekroć jechałem do Mlądz odwiedzić konia,
zwalniałem w tym miejscu, by
podziwiać widoki. Rok później
poszliśmy z żoną do jeleniogórskiej „Winoteki”. Żona zapytała
sprzedawcy, czy jeleniogórzanie
kupują w ogóle te wina, bo nie
należą one do najtańszych. Pan
odpowiedział, że najczęstszymi

Antoniów,
czyli Antonienwald

nych rzemieślników i handlarzy, tracz,
młyn do mielenia kory dębowej i młyn
wodny. Do 1945 r było tu schronisko
„Kromerbaude” z 12 miejscami w 5
pokojach. Boża Góra (część Antoniowa)
leży na wysokości 560-600 m n.p.m.
Przysiółek założony około 1700 roku w
dobrach Schaffgotschów. W 1730 roku
uzyskał późniejszą nazwę na cześć hr.
Gotharda Schaffgotscha. W 1840 roku
było tu 22 domów, szkoła ewangelicka.
Istniał tu wiatrak.

Jak podaje Słownik geografii turystycznej Sudetów, Antoniów powstawał
w latach 1660-1670 jako folwark w
dobrach Schaffgotschów. Wcześniej
działali w XVII w szklarze związani z
ośrodkiem w Chromcu i Piechowicach.
W 1682 r. wieś otrzymała nazwę od
imienia hr. Antoniego von Schaffgotscha: Antonienwald. W 1840 r była tu
papiernia oraz 140 przędzarzy, 18 in-

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Luksusowy i turkusowy Teatr Zdrojowy

Bogdan Nauka ma wizję nowoczenego teatru w uzdrowisku Cieplice

Z harmonogramu prac wynika, że początek „ciężkich”
robót przypadnie na czerwiec
lub lipiec. Wtedy teatr zostanie
zamknięty. Część sali trzeba
będzie rozebrać: scenę łącznie
za stropem oraz widownię, która
wciąż trzyma się na drewnianych
X I X-wiecznych dź wigarach.
– Będziemy też musieli naprawić
błędy z lat 60., kiedy to ciężkie
stalowe konstrukcje oparto na
drewnianej strukturze budynku
– usłyszeliśmy.
Jak podkreślił Bogdan Nauka,
szczegółowego harmonogramu
nie ma, bo realizatorzy modernizacji nie wiedzą, na jakie przeszkody lub znaleziska napotkają.
Gmach jest wiekowy: może kryć
w sobie różne zagadki. Wiadomo,

jaki będzie finał: nowoczesna sala
z pomieszczeniami dla akustyka i
elektryka na balkonie, ukrytymi
ref lektorami i orkiestrionem
z zapadnią. – Pozwoli nam to
na realizację w teatrze form
muzycznych: opery, czy operetki
– zapowiada dyrektor Nauka.
Będą też nowoczesne fotele. Dziś
publiczność narzeka na wpijające się w wiadomą część ciała
zdezelowane siedziska kinowe
pochodzące z lat 60. minionego
wieku.
– Wzorem dla mnie jest teatr
królewski z jednego z miast w
Szwecji – usłyszeliśmy od Bogdana Nauki. – Jest nieco starszy
od Teatru Zdrojowego i nic – poza
technicznymi sprawami – się
tam nie zmieniło. To taka żywa

klientami są Niemcy i Holendrzy
– opowiada.
Pani Małgorzata zaczęła więc
dociekać: skąd w Jeleniej Górze
wzięli się Holendrzy? Sprzedawca powiedział im, że osiedlają się
w pięknej okolicy Kopańca, gdzie
kupują sobie domy. – Pojechaliśmy tam w któryś weekend. Wtedy powiedziałem, że zabiorę ją w
naprawdę w piękne miejsce na
ziemi. I zabrałem, właśnie tu na
Bożą Górę – mówi pan Tomasz.
– Przejeżdżając zobaczyliśmy
tabliczkę „dom na sprzedaż”.
Skorzystaliśmy z okazji, aby móc
zobaczyć, co to za dom. Obeszliśmy go wokoło, oglądnęliśmy i
po miesiącu był już nasz.
Później pan Tomasz zaczął
budować stajnię, aż w końcu
przywiózł rasowe konie na Bożą
Górę. – Pier wsz ym koniem,
który przyjechał, była Oleńka,
następnie dojechał y jeszcze
kolejne trzy – wspomina pan Tomasz. – Tutaj mamy warunki do
jazdy w terenie, oraz do ćwiczeń
z końmi. W przyszłości planuję
tu stworzyć stadninę, do której
będą mogli przyjechać ludzie i
pojeździć konno.
W dwustuletnim domu z duszą, chlebowym piecem, zabytkowymi belkami i specyficzną
atmosferą życie płynie jakby
wolniej, inaczej. Pies – wabi się
Czoka – obdarowuje domowników ogromem radości. I jest
bardzo posłuszny.
Jednak poza śpiewem ptaków
i pięknem przyrody, lokatorzy

Bożej Góry na własnej skórze odczuli też moc natury. Na zawsze
zapamiętają z tego miejsca srogie
i śnieżne zimy, które niejednokrotnie zatrzymywały ich pojazdy w zaspach. Uniemożliwiały
przejazd do szkoły i pracy.
– Zostałyśmy tu same z Weroniką, bo mąż musiał gdzieś
wyjechać i pług, który odgarnia
główną drogę, usypał na naszym
w yjeździe całą hałdę śniegu
– wspomina pani Magdalena. – I
my musiałyśmy się odkopywać z
tych zasp. Innym razem posłuszeństwa odmówił piec, którego
nie potrafiłam naprawić. Nie
lubię też jesiennych dni, bo kiedy
wracam z pracy, jest ciemno
i nieprzyjemnie, wiatr huczy.
Latem natomiast w okolicy lipca

skamienielina. A nasz teatr jest
trzecim co do wartości takim
zabytkiem w Polsce. Warto o tym
pamiętać – mówił szef ZTA.
Po konferencji jej uczestników
oraz młodzież zaproszono na
sztukę „Dekameron”, afiszowy
spektakl ZTA, w którym aktorzy
przenoszą się z zadżumionej Florencji do wioski, gdzie uprawiają

Norweski lobbing
Cała inwestycja ma kosztować 2.
739. 828 euro przy wkładzie z MFOG
1.918.357 euro. Bogdan Nauka
podkreślił, że nie jest przypadkiem, iż
część pieniędzy pochodzi z Norwegii.
Sam szef teatru lobbował pomysł
podczas spotkań Magic Net w Bra-

nie mamy wody, bo zaczyna
jej brakować w naszej studni
powierzchniowej i musimy ją
czerpać od sąsiadów. Można powiedzieć, że zaprawiamy się boju
– żartuje nasza rozmówczyni.
– Wychowałam się w domu
i zawsze marzyłam o tym, by
moja córka Weronika miała takie
same wspomnienia z dzieciństwa, by miała taki dom jak ja.
Kiedy zobaczyłyśmy to miejsce,
wiedziałam, ze lepszego domu
dla niej nie znajdę – mówi. Poza
tym niespotykana i niewiarygodna jest tu też uczynność sąsiadów, ich serdeczne podejście
do człowieka. Nie ma tu problemu z poproszeniem kogokolwiek
o pomoc, wszyscy są tu jak jedna
rodzina. Lada moment się tu

zmysłowe igraszki słowne. Wiele
wskazuje na to, że za dwa lata tę
sztukę obejrzymy w zmodernizowanych wnętrzach Teatru Zdrojowego w blasku turkusowych
polichromii.

Konrad Przezdzięk

tysławie, w których brał udział także
teatry skandynawskie. Norwegom
spodobał się pomysł, tym bardziej,
że w Karpaczu jest kościół Wang,
a w okolicy – Pawilon Norweski. W
tamtejszych mediach sporo mówiło się
o kawałku Norwegii w Jeleniej Górze,
co na pewno pomogło w uzyskaniu
wsparcia.

zazieleni i niczego więcej nie
będziemy od życia pragnąć.
A jak się tu czuje nastoletnia
Weronika? – Świetnie: zawsze
chciałam mieć taki dom, co
prawda jedną koleżankę mam
dwa kilometry stąd, ale w niczym mi to nie przeszkadza.
Chodzę do małej, ale bardzo
fajnej szkoły, mam koleżanki. To
miejsce kojarzy mi się ze światem
bajek, stary garnek na oknie i kot
obok. A koło domu konie i pies. A
co najważniejsze wszystko takie
rzeczywiste i bajkowe zarazem
– mówi dziewczynka.

Angelika Grzywacz

Fot. Angelika Grzywacz
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WYDARZENIA/ ZBLI¯ENIA
Rozmowa z dyrektorem naczelnym Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida, Bogdanem Kocą
– Czy zdaje pan sobie sprawę
z zadania, jakie wziął pan na
siebie wygrywając konkurs na
dyrektora teatru?
Bogdan Koca: – Moja sytuacja
jest tutaj szczególna, gdyż odpowiadam za teatr wielowarstwowo,
nie tylko za stronę artystyczną, ale
również marketing, decyzje personalne, w sumie wszystko co w
teatrze jest ważne to spory ciężar z
którym zamierzam dać sobie radę.
Trafiłem do Jeleniej Góry, ponieważ przedstawiłem rozłożony na
kilka lat projekt artystyczny, który
zakłada jak najszerszą współpracę
z widzami dorosłymi, młodzieżą i
dziećmi. Najmłodszych do teatru
musimy przekonać, żeby potem
mieć widzów. A czy poradzę sobie
z zarządzaniem? Myślę, że tak,
łatwiej będzie mi przekonać Kocę
menadżera czy Koca artystę,
niż miałbym się spierać z kimś
innym.
– Poszukiwania nowych
środków scenicznych, sposobów opisywania rzeczywistości, w Jeleniej Górze wywołały
konflikt. Tylko tak może wyglądać nowoczesny teatr?
– W swoim życiu zawodowym
już trzy razy na różnych kontynentach słyszałem o śmierci
teatru, sztuki w ogóle. Tymczasem
był to tylko moment zawieszenia,
pewnych zmian i wszystko się
odradzało. Nie sądzę, że konkurencją teatru jest telewizja czy
internet. Wielu krytykuje mnie
za taki pogląd, ale uważam, że
teatr nie ma i nie będzie miał konkurencji, bo nic nie jest w stanie
go zastąpić. Teatr jest rytuałem,
jest starszy niż literatura, niż
pisany tekst. Teraz grupa twórców
teatralnych, przestraszona siłą
nowych technik zatraca wiarę
w siłę teatru i nie doszukuje się
nowych sposobów wyrazu w nim
samym, tylko w panice adaptuje te
zewnętrzne środki na scenę. Ale to
już się kończy. Widziałem ostatnio
kilka spektakli na których nie było
żadnych udziwnień, tylko czysty
teatr. Były to świetne przedstawienia i paradoksalnie ludzie
byli zachwyceni brakiem bimów,
pseudo muzyki, mówili jakie to
świeże, awangardowe. Ja mam
wiarę w siłę teatru, ale też jestem

otwarty na nowe pomysły i tak
zamierzam tutaj pracować.

Scena dla jednego kapitana

– Jaki ma pan pomysł na to,
żeby wrócili widzowie, których
dotychczasowe eksperymenty
coraz skuteczniej przeganiały
z teatru?
- Zadanie teatru takiego jak jeleniogórski jest o wiele trudniejsze
niż każdego innego w większym
mieście, gdzie są trzy, cztery sceny. Tam każdy wybiera to co mu
bardziej odpowiada. Tutaj trzeba
widzowi dostarczyć całe spektrum
form teatralnych, żeby ten poczuł
się usatysfakcjonowany. Żeby czuł
się współwłaścicielem teatru nie
tylko w sensie finansowym, ale też
emocjonalnym. Dlatego nie można przedstawiać ludziom tylko
jednego spojrzenia na teatr, bo to
zawęża i zuboża odbiór sztuki.

Do końca tego sezonu zamierzam przedstawić dwie premiery, jedną na dużej scenie,
jedną na studyjnej. Mówi
Bogdan Koca

* Słyszeliśmy przez ostatnie
miesiące, ze sceny i spoza
niej, że jesteśmy zapyziałą
jestem też zwolennikiem kuszenia
prowincją, która nie rozumie
nowoczesnego i zaangażowa- za wszelką cenę, uważam, że
nego teatru, ale jak się będzie- najlepsza jest sytuacja, gdy widz
my starać, to
może za jakiś Aktora można wymienić, ale widza
czas dotrze do
n a s w a r t o ś ć się nie da, on przychodzi, płaci i
przedst awia- wymaga. Bez widza nie ma teatru,
nych dzieł. Czy
widz jest najważniejszy
dalej będziemy
podlegać takiej
dydaktyce?
ma wewnętrzną, autentyczną
potrzebę teatru i chce do niego
– Teatr musi mieć jakąś pokorę przychodzić bo zaspokaja on
wobec rzeczywistości z której wy- jego duchowe i intelektualne
nika. A ja nawet nie potrafię tego oczekiwania. Jeśli ludzie w teatrze
skomentować bo jest to śmieszne, będą wierzyć, że możemy razem
megalomańskie i banalne. Uwa- zrobić coś dobrego, to powstaną
żam, że teatr nie powinien być dy- wspaniałe rzeczy a ja będę starał
daktyczny. Polityczny, edukacyjny się ich do tego przekonywać.
jak najbardziej, ale nie dydaktycz– Czy w teatrze będzie więcej
ny bo wtedy traci szacunek dla
widza i staje się megalomański. miejsca dla rozrywki, której
Aktora można w ymienić, ale brakowało w Jeleniej Górze?
widza się nie da, on przychodzi,
– Teatr to przede wszystkim
płaci i wymaga. Bez widza nie
ma teatru, on jest najważniejszy. rozrywka. Nie mogę zrozumieć na
Robienie sztuki nie polega na czym polega konflikt między tym
tym, że ja wiem i się z wami tym co komercyjne a co artystyczne.
podzielę, ale na tym, że nic nie Nie widzę powodu, żeby farsa
wiem i się z widzem uczę. Wtedy francuska czy współczesna, miała
artysta jest autentyczny i uczy być złym przedstawieniem teatralsię komunikowania z widzem; nym. Jeśli popatrzymy na historię
powinien z nim rozmawiać, może teatru, to właśnie farsa, burleska
się z nim sprzeczać, nie musi się z były podkładem największych
nim zgadzać, ale musi go mieć. Nie osiągnięć teatralnych, również

Mission impossible?
Nowy dyrektor naczelny teatru w Jeleniej Górze zaczął
pracę w minioną środę (1 kwietnia). Jednak umowa
przewiduje zatrudnienie go na jedynie 15 miesięcy
Marek Obrębalski podpisał
decyzję komisji, która wybrała
znaczącą większością głosów
Bogdana Kocę na dyrektora
naczelnego Teatru im. Norwida.
Jednak zawarto z nim umowę
jedynie na 15 miesięcy. Nowy
dyrektor zgodził się na takie
warunki. – Nikt nie zapowiadał,
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że umowa z nowym dyrektorem
zostanie podpisana od razu na
pięć lat – zastrzega prezydent
Marek Obrębalski. – Czas, na który podpisano kontrakt, pozwoli
stwierdzić, czy wizja nowego
dyrektora sprawdzi się w teatrze. Jeśli tak, nie wykluczamy
podpisania z nim umowy na

czas nieokreślony
– zapowiada szef

miasta.
Rezygnacja Kocy oznaczałaby
nieważność konkursu i oddanie
pałeczki dotychczasowemu szefowi artystycznemu Wojtkowi
Klemmowi. Tymczasem jest on
na urlopie bezpłatnym. Co będzie
potem? Nie wiadomo. Nie brakuje
opinii, że przez 15 miesięcy Koca
nie zdąży zrobić „porządków”
po dwóch latach rządów W.
Klemma z jego poplecznikami.
– To czas, na jaki oferuje się pracę
stażystom, a nie dyrektorom poważnych instytucji – komentuje
się decyzję prezydenta.
Tymczasem B. Koca zaczął
„rządy” w teatrze od obejrzenia
„We are the camera, czyli rzecz
o Jazonie”. I gdyby nie zapłacił
wraz z osobą towarzyszącą za
bilety, sztukę trzeba by było odwołać z powodu zbyt małej ilości
widzów. Czwartkowe przedstawienie „Trzy siostry” obejrzało
ledwie ponad 20 osób…

tych poważnych. Rozrywka, jak
najbardziej, ale mądra, będąca
wprowadzeniem do najnowszych
trendów i eksperymentów teatralnych, ale zawsze z widzem, nigdy
przeciw niemu.
– Czy wróci Pan do sztuk,
które przestały być grane?
– Muszę się nad tym zastanowić, nawet jeśli był to taki sukces
jak „Testosteron”, którego zresztą
nie widziałem. Na pewno będzie
to dla mnie wskazówka i nauka,
jakie mechanizmy poruszył ten
spektakl, że był grany tyle razy.
Takich spektakli, równie dobrych,
jeśli nie lepszych musimy mieć
kilka, również na dużą scenę. One
muszą zapracować na teatralne
eksperymenty, których nie możemy robić całkowicie na kredyt.
– W jakim czasie zamierza
pan tego wszystkiego dokonać?
Prezydent Jeleniej Góry podpisał z panem umowę jedynie na
15 miesięcy.

plany i przebudował je na półtora
roku. Jeśli ktoś po 15 miesiącach
powie mi do widzenia, to trudno.
Ale nie mogę zmieniać moich
planów, ponieważ dostałem kawę
mniejszą niż się spodziewałem.
Będę ją pił tak, jakby była duża.
Na razie poznaję to co dostałem
z dobrodziejstwem inwentarza.
Obejrzałem już część spektakli, poznaję zespół, jego możliwości na
scenie. Nie oceniam ich wartości
artystycznej, bo jest taka jaka jest,
ale muszę ocenić ich przydatność
artystyczną oraz finansową dla
teatru. Myślę też o powołaniu,
umownie mówiąc – trzeciej sceny, obok dużej i studyjnej, sceny
która będzie grać w pałacach i
zamkach, których tyle jest wokół
Jeleniej Góry. To wspaniała sceneria dla wielu przedstawień. Myślę
też o odzyskaniu zaufania widzów
z miast całego regionu. Chcę się
spotkać z dyrektorami szkół i nauczycielami, żeby im przedstawić

swoje zamierzenia edukacyjne,
ale nie zamierzamy zastępować
nauczycieli. Udział młodzieży w
życiu teatru powinien przybrać
formę interaktywną; chodzi mi o
to, by młodzież mogła o sztuce dyskutować, wymieniać się opiniami,
oglądać próby… coś wspólnie z
nami tworzyć. Do końca tego
sezonu zamierzam przedstawić
dwie premiery, jedną na dużej
scenie, jedną na studyjnej.

Na żywo i na ekranie

(wtorek, 7 kwietnia) na kanale TVP
Kultura będzie można obejrzeć kreację
aktorską B. Kocy w sztuce Teatru Telewizji pt. „Wariat i zakonnica” Witkacego w
reżyserii Krystiana Lupy. Przedstawienie
po premierze w 1978 roku nie było
emitowane. Początek godz. 20

– Czy widzi pan miejsce w teatrze dla dotychczasowego zastępcy dyrektora ds. artystycznych, Wojciecha Klemma?
– Pozwoli pan, że na to pytanie
nie odpowiem. Muszę się poważnie zastanowić i wtedy podejmę
decyzję.
Rozmawiał:

Marek Komorowski

- Te zamierzenia, dzięki którym
zostałem wybrany, rozłożyłem
na okres 5 lat. To, że umowa, dla
mnie w sposób zaskakujący, została tak sformułowana, nie zwalnia
mnie od tego, żebym zmienił moje

W najbliższą środę, 8 kwietnia, dyrektor
naczelny Teatru Norwida Bogdan Koca
weźmie udział w spotkaniu dyskusyjnym
w Salonie Empiku przy ul. 1 Maja 16/18.
Debatę poprowadzi Urszula Liksztet.
Początek o godz. 17. Z kolei jutro

– Bogdan Koca musi pokazać,
że jest mężczyzną i zrobić porządek na początku. Z tym nie
można zwlekać – usłyszeliśmy
od jednej z osób blisko związanej
z teatrem (prosi o anonimowość). – Trzeba podziękować za
współpracę osobom najbardziej
jątrzącym. W przeciwnym przypadku nowego dyrektora zeżrą
– usłyszeliśmy.

Nowy szef nie chce się jeszcze
w ypowiadać o repertuarze.
Wiadomo, że z kasą krucho. Koca
zakłada szeroką współpracę Teatru Norwida z placówkami zza
granicy i wspólne realizacje.
Czy w tej sytuacji 15-miesięczny kontrakt dla nowego dyrektora to kłoda pod nogi rzucona
przez prezydenta Jeleniej Góry,
promującego wcześniej cały czas

Wojciecha Klemma? Spodziewano się, że nowy szef dostanie
więcej czasu na działanie. Czy
Bogdan Koca zdoła przez tę kłodę
przeskoczyć i w to w tak trudnej
sytuacji podzielenia konfliktem,
którego zarzewie wciąż się tli w
teatrze? Pokaże przyszłość.

Pracownicy
przeciwko
Klemmowi
Pracownicy Teatru im. Norwida, którzy
odcinają się od linii Wojtka Klemma,
wysłali do prezydenta miasta Marka
Obrębalskiego list. – Zastępca dyrektora ds. artystycznych i inspirowana
przez niego oraz kierowniczkę literacką
Joannę Wichowską część zespołu
aktorskiego w obronie swoich racji
gotowa jest poświęcić majątek teatru
– obawiają się autorzy listu. Podkreślają, że zespół aktorski to ważny, ale

nie jedyny element teatralnej struktury.
Poza aktorami pracują w teatrze 43
osoby. Sygnatariusze pisma podkreślają, że rozumieją część kolegów, którzy
poparli linię Klemma. Ale – jak piszą
– nie zdają sobie sprawy z kosztów
Autorzy listu pracują w teatrze przeważnie od 20 lat. – Dyrektor Klemm
wielokrotnie powtarzał, że „stare baby”
należy wymienić. Zauważają przy tym,
że sytuacja finansowa teatru w Jeleniej
Górze jest coraz gorsza, a zastępca
dyrektora nie reaguje na ich uwagi.
– Nadto jest arogancki i niegrzeczny,

a każda rozmowa z nim ma zwykle
gwałtowny przebieg – czytamy. – Boimy się, że lata „sukcesów” Teatru im.
C.K. Norwida pod kierunkiem zastępcy
dyrektora ds. artystycznych pana Wojciecha Klemma zaprzepaszczą dorobek
tej jednej z najstarszych w Polsce scen
teatralnych – napisali pracownicy
działu administracji, technicznego
oraz gospodarczego a także Związku
Zawodowego OPZZ „Konfederacja
Pracy”.

Konrad Przezdzięk

6-20 kwietnia 2009 r.

WYDARZENIA

Wielki dym
pod Śnieżką

Promocja w kadrze
Fotografie Magdaleny Rzeszutek, Dariusza Szczurka, naszego fotoreportera Ryszarda Literackiego
i wielu innych fotografików, w tym
zagranicznych zostały umieszczone w broszurze „W drodze
– ulubione miejsca w Euroregionie
Neiße –Nisa–Nysa” . Regionalni
fotograficy, którzy w ramach
wcześniej ogłoszonego konkursu
przez Stowarzyszenie Promocji
Miasta Kultury Görlitz na najlepsze zdjęcia i teksty dotyczące ich
ulubionych miejsc, nadesłali swoje
prace, nie żądając za wykonaną
pracę wynagrodzenia. Z ponad
stu zgłoszonych prac do broszury
wybrano czterdzieści. Kolejnym
wyzwaniem, jakie stawia przed
nimi stowarzyszenie, jest druga
edycja konkursu fotograficznego,
która ruszyła 15 marca bieżącego
roku pod hasłem „W drodze przez
VIA REGIA” – Ludzie w Euregionie
Neiße -Nisa-Nysa. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na jego stronie interenetowej.
http://www.fotowettbewerb2009.
europastadt.org

W sobotę (4 kwietnia)
około godziny 18.30 przy
ulicy Staszica na osiedlu
Skalnym w Karpaczu zapalił się skład makulatury
i plastiku na prywatnej
posesji.

Ogień szybko trawił plastikowe
opakowania które w płynnej postaci
pokryły całą powierzchnię działki.
Do tego wybuchły butle z gazem.
Towarzyszyła temu bardzo wysoka
temperatura i gęste kłęby czarnego
dymu, jakie obserwuje się przy
pożarach składu paliw. Widoczne
one były aż z Jeleniej Góry. W akcji udział wzięły jednostki Straży
Pożarnej z wszystkich okolicznych
miejscowości. W Karpaczu decyzja
władz lokalna jednostka OSP została
zlikwidowana w końcu marca. kcja
gaśnicza trwała około 2,5 godziny.
Pożar doszczętnie strawił całość składu, altankę, płot, drzewa i większość
budynku mieszkalnego.
D. Górski

(Ania)

Za miesiąc mieszkańcy Karpnik odetchnął z ulgą. Do ich
miejscowości nie będą mogły wjeżdżać pojazdy cięższe
niż 16 ton. Taką decyzję podjął zarząd powiatu jeleniogórskiego.
Nie wiadomo jeszcze, czy za
miesiąc zostaną postawione znaki, bo jest to związane ze sporymi
kosztami. Inwestycja z budżetu
starostwa będzie kosztować około 20 tysięcy złotych. Nie mniej
zarządca dróg, w tym przypadku
powiat jeleniogórski, ma prawo
postawić znaki, bez zbędnych
formalności. Ma na to czas do 29
sierpnia bieżącego roku.

– Na odcinku pomiędzy drogą
k rajową nr 3 a Karpnikami
nie mogą jeździć 30 -tonowe
samochody ciężarowe, ponieważ droga nie spełnia określonych wymogów, dlatego też na
ostatnim posiedzeniu zarządu
zaakceptowaliśmy propozycję
ograniczenia tonażu do 16 ton
– mówi Jacek Włodyga, starosta
jeleniogórski.

Powiat będzie prowadził rozmowy z Urzędem Miasta w Jeleniej Górze, aby również
od strony stolicy Karkonoszy wjazd do Karpnik został zamknięty dla potężnych
samochodów. W zatwierdzonym projekcie znalazł się także punkt, który mówi,
że w szczególnych przypadkach wjazd samochodów ciężarowych powyżej 16 ton
będzie umożliwiony. Przepis ten skierowany jest głównie do mieszkańców, którzy
będą potrzebowali wwieźć na teren swojej posesji towar o dużym gabarycie, jak
węgiel, drewno czy materiały budowlane. Potrzebne będzie jednak specjalne zezwolenie. Na kierowców TIR-ów, łamiących ten zakaz, czekać będą policjanci.

Będzie kasa dla dinozaurów
Przedsiębiorstwo budujące Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie dostanie ponad 400 tysięcy dotacji unijnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego.

Fot. Ania

Projekt inwestora znalazł się wśród
55 pozytywnie zatwierdzonych przez
zarząd województwa. Wyłoniono je
spośród 157 wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców działających
krócej niż dwa lata. Park Dinozaurów
to najdroższa z dofinansowanych
inwestycji. W sumie jego budowa
łącznie z kinem 3D i zapleczem
handlowo-gastronomicznym kosztować będzie ponad milion złotych
w tym jest ponad 400 tysięcy z dotacji

unijnej. – Mikroprzedsiębiorcy w
naszym regionie potrzebują głównie
inwestycji w infrastrukturę, stosunkowo prostych. Jest niewiele projektów
zakładających np. wdrożenie nowoczesnych technologii – mówi Barbara
Kaśnikowska, dyrektor Dolnośląskiej
Instytucji Pośredniczącej. – większość
złożonych projektów dotyczy usług.
Tutaj pozytywnie wyróżnili się inwestujący w park.

Ania

W ten sposób zarządcy powiatu
chcą chronić swoje drogi, po
których mogą jeździć samochody
od 80 do 120 kilo niutonów, czyli
8 – 10 ton. Podobnie rzecz się
ma z mostami i kładkami. Jest
to również rozwiązanie mające
służyć mieszkańcom Karpnik,
którym zależy na ciszy i spokoju
we wsi. Wkrótce więc do tej
miejscowości nie będą mogły
wjeżdżać ogromne tiry, bo droga
dla nich będzie zamknięta od
wspomnianej drogi krajowej
nr 3 na wysokości Radomierza
i dalej przez Janowice Wielkie,
od ulicy Wrocławskiej, gdzie w
Maciejowej ciężarówki mogą
skręcać w drogę prowadzącą do
Wojanowa oraz na wysokości
drogi wojewódzkiej nr 367, biegnącej m. in. przez Mysłakowice,
Kostrzycę i Kowary.

Uderzenie w gang samochodowy
19 osób, w tym pięciu złodziei samochodowych, trzech
paserów, trzech dealerów narkotykowych oraz ośmiu
odbiorców środków odurzających. To sukces policji po
trwającym rok śledztwie. Przestępcy mają na swoim
koncie kradzież co najmniej 67 samochodów o wartości
około 3 milionów złotych.
łącznej wartości nie mniejszej niż
3 miliony złotych. Najczęściej samochody były kradzione na szkodę
obcokrajowców.
Pozostałe osoby zatrzymane były
w różnych sposób powiązane z członkami grupy. Policjanci ustalili, że trzy
osoby to byli paserzy, trzech mężczyzn
podejrzanych jest o handel narkotykami, a osiem osób było odbiorcami
środków odurzających. W trakcie
przeszukań lokali osób podejrzanych
policjanci zabezpieczyli sporą ilość
narkotyków oraz liczne przedmioty
służące do kradzieży pojazdów. Części
pochodzące ze skradzionych aut były
rozprowadzane i sprzedawane na
giełdach samochodowych w całym
kraju.

Od lutego 2008 roku do marca
tego roku policjanci zebrali materiał
dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie 19 osób w wieku od 21 – 29
lat w związku z kradzieżami luksusowych samochodów oraz handlem
narkotykami.
– Pięciu mężczyzn w wieku od 21
do 29 lat stanowiło zorganizowaną
grupę przestępczą trudniącą się kradzieżami luksusowych samochodów
z terenu powiatu jeleniogórskiego i
lubańskiego. Szefem grupy był 25letni mieszkaniec Szklarskiej Poręby
– podała nadkom. Edyta Bagrowska
z KMP w Jeleniej Górze.
Zebrany przez policję materiał
dowodowy potwierdza, że członkowie tej grupy ukradli nie mniej niż
67 samochodów różnych marek o

(tejo)
Fot. Mar
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Stop kolosom!

Anna Pisulska
Wielkie pojazdy nie wjadą na część lokalnych dróg
Włodarze Karpacza będą odnawiać miejscowe parki,
które obecnie zamiast ozdabiać – szpecą miasto. Urząd
pozyskał już pieniądze na park przy Bachusie, teraz
władze starają się o fundusze na kolejne, przy ulicy
Nadrzecznej, wodospadzie Łomnicy i przy domu wczasowym Mieszko.
Włodarze myślą także o placu
zabaw obok trasy biegowej, bo i on
wymaga remontu. Dyskutowano
też na temat utworzenia w tym
miejscu ścieżki zdrowia. Pieniądze
na wszelkie prace budowlane mają
w większości pochodzić z Unii
Europejskiej, w tym z środków
przeznaczanych na rozwój obszarów wiejskich, bo Karpaczowi,
jako niewielkiemu miastu udało

się zakwalifikować również do tego
programu. Decyzje w tej sprawie
zapadną jeszcze w tym roku, jeżeli
więc wszystko pójdzie dobrze to
zamierzone prace, będzie można
przeprowadzić w 2010 roku.
Ciekawym pomysłem jest oświetlenie wodospadu w taki sposób, jak
podczas Festiwalu Światła w Cieplicach, ale na to musi wyrazić zgodę
właściciel zapory. Burmistrz Bog-

Zadbają o zieleń w kurorcie
dan Malinowski mówi o planach
budowy trasy spacerowej z Osiedla
Skalnego do centrum miasta, która
miałby przypominać mieszkańcom
i turystom o górniczej przeszłości
Karpacza. Największe kontrowersje
wzbudzał zdewastowany Młynek
Miłości, którego włodarze miasta
nie chcą już naprawiać.
– Co roku wydajemy pieniądze
na ten obiekt i co roku wandale go
niszczą, jaki więc sens ma nasza
praca i kolejne wydawanie pieniędzy? – pyta Bogdan Malinowski . Z
burmistrzem nie zgadza się jednak
R

E

K

część radnych. Uważają, że jest to
jeden z tych symboli miasta, który
przyciąga turystów i należy go odnowić. Czy przekonają burmistrza,
sprawdzimy podczas kolejnej sesji.

Ania

L

A
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„Rajdowiec” po dużej wódce
Tragedią mogła zakończyć się bezmyślność kierowcy,
który w miniony poniedziałek (30 marca) upił się i jak
wariat jeździł po boisku przy ul. Czarnoleskiej.
Samochód marki Ford escort
ugrzązł w błocie, a kierowca nie
mógł wjechać z powrotem na
ulicę. Wtedy też mieszkańcy okolicznych domów zadzwonili po
policję i poinformowali policję
o całym zajściu. Panowie byli
zamroczeni alkoholem. Pasażer
ledwo powłóczył nogami, natomiast kierowca w ogóle nie był w
stanie chodzić. Do funkcjonariusza, który próbował zmierzyć mu

poziom alkoholu w wydychanym
powietrzu, bełkotał, aby „wezwać
policję”. Nie był świadomy tego, co
robi i mówi. Obaj zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie
wytrzeźwieli. Kierowcy zostaną
przedstawione zarzuty kierowania
pojazdem pod wpływem alkoholu
i spowodowania zagrożenia na
drodze.

(Ania)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

A
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WIADOMOŒCI
ochroniarze, szwaczki, informatycy
i elektronicy. Jednak w ostatnim
czasie zmniejszyła się liczba ofert.
Bezrobotni muszą więc wykazać
się inicjatywą, żeby znaleźć coś dla
siebie i pogodzić się z tym, że będzie
– Od trzech lat mieszkamy w An- marzyłam o nauczaniu dzieci, ale to niekoniecznie posada marzeń.
glii. Nie jest źle, ale są też ciemniej- tam nie miałam na to szansy. Pół
Jeżeli więc naprawdę szukająsze strony mieszkania na Wyspach. roku temu wróciłam do kraju, żeby cym zależy na pracy to powinni ją
Na razie pracujemy. Ale wielu znaleźć wymarzoną pracę. Niestety znaleźć. Ważna jest elastyczność i
naszych znajomych straciło pracę bezskutecznie. Moje koleżanki mają dostosowywanie się do obecnego
i nie może znaleźć czegoś innego. już paroletni staż i doświadczenie, rynku pracy, który jest bardzo dySporo wróciło do Polski. W kraju też ja po samych studiach i pracy namiczny i stale się zmienia. Wracanie jest kolorowo, ale przynajmniej w restauracji w szkole nie mam jący zza granicy, których większość
mieszka się wśród bliskich – mówią szans – mówi Sylwia Nowak z pracodawców kojarzy z osobami
Katarzyna i Łukasz z Jeleniej
odważnymi i gotowymi do
Góry, przebywający obecnie
poświęceń, mają szansę na
Liczba zarejestrowanych
w Birmingham w Wielkiej
zatrudnienie i wcale nie są
bezrobotnych na dzień 31 marca na straconej pozycji. Muszą
Brytanii.
Kiedy Polacy wracają z
wiedzieć, że w Polsce mogą
to 6.580 osób w tym 336
Wysp do ojczyzny, żyją bezzarabiać znacznie mniej niż
zwolnionych z przyczyn
trosko. Mają oszczędności,
zarabiali zza granicą. Oczydotyczących zakładu pracy
odwiedzają znajomych. Kłowiście nie ma na to reguły i
poty zaczynają się dopiero
zależy wyłącznie od naszych
w momencie poszukiwania
starań i kreatywności.
pracy i układania sobie życia od Mysłakowic.
Szansą dla bezrobotnych jest
nowa.
W naszym regionie pracy jednak również założenie własnej działal– Nie chciałam zostać w Irlandii, nie brakuje. Poszukiwane są osoby ności gospodarczej. Początkujący
bo w Polsce ukończyłam poloni- do branży hotelarskiej, kelnerzy, przedsiębiorcy mogą starać się o
stykę, podczas pobytu za granicą recepcjoniści, kucharze, ślusarze, dotacje z Urzędu Pracy, ale dziś (6

Wiele osób pracujących obecnie za granicą zastanawia
się nad powrotem do kraju. Przeraża ich jednak fakt, że
będą musieli zacząć wszystko od nowa. W Polsce bezrobocie rośnie, w Kotlinie Jeleniogórskiej wiele osób jest
na zasiłku.

XII 2008

II 2009

POLSKA

9,5%

10,9%

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

10,2%

12,0%

POWIAT JELENIOGÓRSKI

13,7%

16,5%

MIASTO JELENIA GÓRA

5,5%

8,3%

Weź na kolana psa
zaufania.
– Ważne jest także wpisanie
psa w międzynarodowy rejestr,
aby ułatwić poszukiwania w
przypadku jego zaginięcia. Ma to
szczególne znaczenie w naszym,
przygranicznym regionie. Zdarzają się przypadki, że trafiają do nas
psy z czeskiej strony, łatwiej jest
odnaleźć właściciela, gdy zadbał
on o wszczepienie chipa swojemu
pupilowi – mówi Michał Rokosz,
weterynarz w Lecznicy dla Zwierząt w Kowarach. Miejscowe psy
przygarniane są nie tylko przez
osoby z naszego regionu, ale i z
dalszych zakątków Polski, a nawet
Niemiec.

Krajoznawcy
na medal
Gdzie nakręcono film „Mała Moskwa”? Kim był Wojciech Tabaka?
Gdzie przechowywana jest Księga
Henrykowska? Na te i inne pytania
odpowiadali w minioną sobotę (4
kwietnia) uczestnicy międzypowiatowych eliminacji Olimpiady Krajoznawczej Młodzieży Szkolnej Dolnego
Śląska. Impreza zgromadziła uczniów
szkół gimnazjalnych i średnich z
kilku placówek oświaty i organizacji
turystycznych. Honoru najmłodszych
dzielnie broniły dwie drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 6 im. W. Puchalskiego
z Cieplic. Wygrały drużyny z ZSO nr 1
w Jeleniej Górze. Puchary i nagrody
rzeczowe ufundował urząd miasta
oraz starostwo jeleniogórskie. Teraz
laureaci będą się przygotowywali do
etapu okręgowego olimpiady, który
odbędzie się w maju w Świeradowie
Zdroju.

(Ania)

(tejo)

Bezpańskie psy w Kowarach, dzięki miejscowej Lecznicy dla Zwierząt, mają szansę na znalezienie domu.
Weterynarze przygarniają czworonogi i otaczają je
niezbędną opieką, do momentu aż nie zgłosi się po nie
nowy właściciel

Fot. rylit

Psy do lecznicy trafiają z różnych miejsc. Najczęściej są to
czworonogi, które wyrzucono na
ulicę albo do śmietnika. Przynoszą je więc osoby, które zauważyły
błąkającego się czworonoga. Kilka
szczeniąt zostało przyniesionych
przez miejscowe dzieci.
Każdy zwierzak zostaje zaszczepiony, odrobaczony i oznakowany
specjalnym chipem. Jeżeli są to już
dorosłe lub starze osobniki to dodatkowo zostają wykastrowane.
Dzięki temu osoby, które zdecydują się przygarnąć czworonoga
mają pewność, że zwierzę jest
zdrowe. Weterynarze przeprowadzają rozmowy z ludźmi przychodzącymi po psy, aby w ten sposób
sprawdzić, czy są to osoby godne
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Wracają po kłopoty

kwietnia) jest ostatnia szansa na
złożenie kompletnego wniosku, ponieważ wpłynęło ich bardzo wiele
i nie ma już pieniędzy na dofinansowanie wszystkich zakładanych
firm. Wiadomo, że urzędnicy będą
się starać o pozyskanie kolejnych
funduszy.
– Urząd wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o
dodatkowe środki w kwocie 13.565
tysięcy złotych z przeznaczeniem
między innymi na jednorazowe

środki na podjęcie
działalności gospodarczej – wyjaśnia Krystyna Górska,
zastępczyni dyrektora PUP w
Jeleniej Górze.

Anna Pisulska

Natalia w Anglii spędziła prawie dwa lata. Przekonała się, że nie jest to miejsce
dla niej. Zdecydowanie woli mieszkać w Polsce, a zamiast pracy w fabryce
wybrała posadę w biurze.

Wolnoć Tomku w swoim domku
Monika Bujnowska z córką, mieszkanki budynku przy
ulicy Sokoliki, musiały się wyprowadzić, ponieważ lokal
został całkowicie zalany przez jednego z sąsiadów. Lokatorzy nie zadbali o ubezpieczenie i sprawę rozwiązać
można jedynie w sądzie.
Do mieszkania przy Sokolikach
w Cieplicach pani Monika wprowadziła się parę lat temu razem ze
swoją kilkuletnią córeczką. Lokal
należy do jej konkubenta, który
otrzymał je w spadku po zmarłej
rodzinie. – Bardzo się cieszyłam,
że w końcu będziemy mieszkać
jak normalna rodzina. Zaczęłam
zbierać na remont, odłożyłam
nawet na panele, ale przez sąsiada
z góry nic nie opłacało się robić,
bo systematycznie zalewał nam
mieszkanie. – mówi Monika Bujnowska. Raz musiała wezwać policję, bo pękła rura w ogrzewaniu
centralnym. Sąsiad, nie przejmuje
się tym: rzadko bywa w domu.
Obecnie pani Monika jest sama,

Motocykliści z wielkim sercem

bo jej partner odsiaduje wyrok
w więzieniu. W sprawie lokalu
kobieta nic nie może wiele zrobić,
bo nie jest jego właścicielką.
Monika Bujnowska ma kolejny
problem. Jest zameldowana w
mieszkaniu przy ulicy Sokoliki,
dlatego też nie może starać się o

lokal socjalny, a osoby żyjące w
konkubinacie są traktowane jak
małżeństwo.
W końcu znaleźli się ludzie, którzy chcieliby pomóc kobiecie. Ona
sama chce zamieszkać u kogoś
w zamian za opiekę nad starszą
osobą. Wszystko przez człowieka,
który zachowuje się jak żywcem
wyjęty z wiersza o Pawle i Gawle,
którzy w jednym stali domku.

Ania/Mar

– Za stan techniczny mieszkania odpowiadają jego właściciele, członkowie wspólnoty mieszkaniowej, solidarnie za cały budynek. Należy dbać o to, aby kominy,
fundamenty i inne jego części nie stwarzały niebezpieczeństwa mieszkańcom
obiektu – wyjaśnia Hanna Jaśkiewicz z powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się więc wykupić mieszkanie na
własność, powinni zdawać sobie sprawę, że od momentu jego nabycia muszą
dbać nie tylko o lokal, ale o cały budynek. W przypadku, gdy dachówka lub cegła
spadnie na jakąś osobę, narażając ją na utratę zdrowia to wspólnota mieszkaniowa
poniesie tego konsekwencje.

Zorganizowany w Parku Zdrojowym
w Cieplicach festyn był zwieńczeniem ogólnopolskiej akcji „Motoserce
2009” zainicjowanej przez Kongres
Polskich Klubów Motocyklowych, a
w Jeleniej Górze prowadzonej przez
Jeleniogórski Klub Motocyklowy
„Sfora”. Jak nam powiedział Prezes
Jeleniogórskiego Klubu Motocyklowego Janusz Szklarski, popularny
„Jankes”, w ramach akcji „Motoserce
2009” do piątku krew oddano 54
razy i na pewno ta ilość pobrań się
zwiększyła się przez sobotę. W
sobotnim festynie w Jeleniej Górze
wystąpiło „non profit” wielu artystów
z Jeleniej Góry i okolicy. Gwoździem
programu artystycznego był występ zespołu „13-poziomo”. Dzieci
mogły wziąć udział w konkursie
plastycznym, a wszyscy spróbować
swych sił w jeździe czterokołowym
rowerem w „pijanych” okularach lub

jeździe na zwariowanym rowerze.
Były też prezentowane nowe modele
skuterów i quadów. Jednak bez
wątpienia największą atrakcją był
udział w imprezie kilkudziesięciu
motocyklistów, którzy już swoim pojawieniem budzili podziw, i respekt.
Ci wspaniali mężczyźni, i nie tylko,
na swych wspaniałych maszynach i
w czarnych skórzanych strojach, byli
oblegani przez wielu oglądających.
Była możliwość przymierzenia się do
motocykla, czy zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Między tymi wielkimi
maszynami można było zobaczyć
model z lat 70-tych sprawnego motoroweru Komar rodzimej produkcji.
(rylit)
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WYDARZENIA
Fot. Konrad Przezdzięk

Wyszli z domu niewoli
Podczas wczorajszej (5 kwietnia) uroczystości Niedzieli
Palmowej, która w tradycji katolickiej rozpoczyna Wielki
Tydzień, w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego
wystąpiła dziecięca grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 7 z przedstawieniem „Wyjście z Egiptu”.

Obyczajom i obrzędom wielkanocnym w różnych odmianach
chrześcijańst wa poświęcone
było czwartkowe (2 kwietnia)
spotkanie w salonie Empiku. O
zbliżających się świętach dyskutowali duchowni: prawosławny,
ewangelicki i katolicki oraz literaturoznawczyni.
Księża Bazyli Sawczuk, proboszcz parafii prawosławnej,
Wiesław Suchorab, pastor parafii
ewangelickiej Zbawiciela i Józef
Stec, prałat i proboszcz parafii
rzymsko-katolickiej Matki Bożej
Miłosierdzia z Cieplic przedstawiali obrzędowość wielkanocną swoich wyznań. – Wszyscy
jesteśmy z Kościoła chrześcijańskiego, dlatego te święta są
dla nas bardzo ważne: dotyczą
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, co jest podstawą naszych
wyznań – powiedział ks. Wiesław
Suchorab.
Wcześniej Edyta Tuz-Jurecka,
doktor Kolegium Karkonoskiego i
literaturoznawczyni, przywołała
obraz świąt wielkanocnych w
literaturze, głównie w „Chłopach” Reymonta. – To prawdziwa
kopalnia z zakresu etnologii
obrzędowości wielkanocnej w
dawnej Polsce – mówiła prelegentka. Wspomniała, że święta
niewątpliwie kojarzą się z odro-

Witkami
w dziewczęcy zadek
W dyskusji nie zabrakło refleksji o
samych obyczajach wielkanocnych,
niekoniecznie polskim śmigusem,
czy święceniem pokarmów. – Choćby
praktykowanym w Czechach zwyczaju
smagania witkami dziewczęcych
zadków, czy też obrzędach związanych
z czwartą niedzielą Wielkiego Postu
zwaną też „śmiertelną”, „czarną”

Fot. Konrad Przezdzięk

Najpierw płaczemy, potem
cieszymy się. Pościmy, aby
w końcu dać upust łaknieniu popadając nierzadko
w obżarstwo. Obiecujemy
poprawę i odejście od grzechu, ale lejemy się wodą.

Bithia (Marta Mediuch), która
na widok płaczącego dziecka
Izraelitów, lituje się i bierze je
pod opiekę.
Kiedy Mojżesz (Łukasz Chocianowicz) dorasta, przez ściśle
subiektywny i samolubny osąd
zbuntowanego, w yniosłego i
najbardziej wpływowego upadłego anioła Lucyfera (Karolina
Norberczak), zostaje wygnany
z Egiptu i wiedzie spokojne, pasterskie życie. W Egipcie Izraelici
dalej cierpią i wciąż muszą ciężko
pracować dla Egipcjan. Dlatego
Mojżesz wraz ze swoim bratem
Aaronem udaje się kilkakrotnie
do faraona Ramzesa II (Piotr
Skoczke), by poprzez współpracę
z Bogiem (zamiana laski Mojżesza w węża, plagi egipskie, śmierć
synów we wszystkich rodzinach
egipskich), zmusić go wreszcie
do podjęcie decyzji wypuszczenia
Izraelitów z Egiptu.
Przedstawienie zakończyło
się współczesną piosenką „Na
drugi brzeg” z muzyką i słowami
Roberta Friedricha, założyciela

Piotr Skoczke jako Ramzes II
dziecięcego zespołu chrześcijańskiego Arka Noego, zawierającą
ponadczasowe przesłanie skierowane do wszystkich ludzi o
zbawieniu i życiu wiecznym.

(tejo)

Skromność
Mojżesza
Najważniejszą częścią i myślą przewodnią spektaklu było ukazanie życia bardzo
skromnej postaci, jaką niewątpliwie
był Mojżesz, biblijny prawodawca i

Kontrastowe świętowanie

przywódca narodu izraelskiego, który
miał wyzwolić Żydów z niewoli. W
czasach kiedy życie w Egipcie było nie
do zniesienia, wówczas na czele pokoleń
izraelskich stanął natchniony przez
Boga przywódca Mojżesz. – To on obu-

dził wiarę w wyjście z niewoli i powrót
do Kanaan, ziemi obiecanej przez Boga.
A wyjście z Egiptu stało się najbardziej
znaczącym epizodem w dziejach narodu
żydowskiego. – mówi Piotr Grosman,
opiekun artystyczny zespołu.

Z jajem pod Chojnikiem
Zapachniało Wielkanocą w Sobieszowie. Kolorowe
pisanki, palmy drzewo wiosny, zajączki oraz inne
świąteczne elementy pojawiły się przed siedzibą
Miejskiego Domu Kultury „Muflon”, którego załoga
„wyszła” do ludzi ogłaszając happeningiem zbliżające
się święta. Dzięki temu wsparcie otrzymają też ubożsi
mieszkańcy dzielnicy.
Wiosenna pogoda sprzyjała
organizatorom i uczestnikom imprezy „ Happening Wielkanocny”,
którymi głownie były dzieci, ale
nie stawiano w tym dniu barier

pisankę lub inną ozdobę, którą
wieszał na „drzewie wiosny”. Na
pamiątkę można było zrobić sobie
zdjęcie w specjalnie przygotowanej dekoracji wielkanocnej.

W czasie happeningu zbierano do kosza
wielkanocnego żywność dla najuboższych
mieszkańców Sobieszowa
KS. Bazyli Sawczuk. W tle KS.Józef Stec i Edyta Tuz-Jurecka
dzeniem, jakie dokonuje się w
naturze wiosną. Dodała także,
że Wielkanoc nie jest tak popularnym motywem literackim,
jak Boże Narodzenie. A jeśli się
pojawia to głównie jako rozważanie nad śmiercią, a nie nad
Zmartwychwstaniem, które jest
trudniejsze do pojęcia. Edyta
Tuz-Jurecka zarysowała też wielkanocne odniesienia w poezji.
Przeczytała dwa wiersze księdza Jana Twardowskiego. Jeden
tyczący Wielkiego Piątku: dnia
niezwykłego, w którym „Pan Bóg
odwrócił się od Boga”.
Duchowni długo debatowali nad ekumenicznym aspektem Wielkanocy. Ksiądz Bazyli
Sawczuk w yjaśnił, dlaczego

lub „białą niedzielą”. Jak tłumaczą
etnolodzy, w ludowości był to dzień
„ostrej” walki zimy z wiosną. – Pory
roku walczyły z sobą na śmierć i
życie – stąd niedziela śmiertelna. Ze
względu na kolory żałoby, dzień też
kojarzono także ze wspomnianymi
barwami. – Na Dolnym Śląsku był
to dzień obchodzony jako tzw. Latarysonntag – mówi Andrzej Jawor,
przewodnik sudecki.

wierni Kościoła prawosławnego
obchodzą święta wg kalendarza juliańskiego. – Dlaczego
prawosławni nie chcą przystać
na wspólne świętowanie Świąt
Zmart w ychwstania? – py tał
prowadzący spotkanie Jordan
Plis. – Może dlatego, że to właśnie
my świętujemy tak, jak pierwsi
chrześcijanie – dał do zrozumienia ksiądz Bazyli tłumacząc, jak
ważna dla wiernych prawosławia
jest juliańska data.
Mówiono o poszczeniu oraz
istocie postu oraz o tym, że w istocie każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania. Ksiądz
Sawczuk dodał, że ma to wyraz
nawet w języku starocerkiewnosłowiańskim (w rosyjskim także), gdzie słowo „voskrieslenije”
znaczy zarówno ‘niedziela’ jak i
‘zmartwychwstanie’. Uwypuklając różnice w obchodzeniu świąt
księża zwrócili uwagę na wartość
Słowa Bożego w prawosławiu
i protestantyzmie. – U nas nie
ma obrzędowości z wiązanej
ze święceniem pokarmów czy
palm wielkanocnych. Wszystko
to odbywa się mocą modlitwy i
Słowa – powiedział ks. Wiesław
Suchorab. Ks. Sawczuk opowiedział o skomplikowanej liturgii

Wielkiego Tygodnia w cerkwi.
Czytane są tam całe, długie fragmenty Ewangelii. A nabożeństwa
Wielkanocne są niemal w całości
śpiewane.
Proboszcz parafii św. Piotra
i Pawła podkreślił także brak
ikonografii ilustrującej złożenie
Chrystusa do grobu. W Kościele
prawosławnym symbolizuje to
ikona zwana Płaszczenicą. – Różnorodność w obchodzeniu świąt
w naszych Kościołach jest swego
rodzaju darem – powiedział ks.
Józef Stec. Dodał, że sam jest
pełen podziwu dla ewangelików,
którzy w Wielki Piątek (to najważniejsze święto dla protestantów) żałują za grzechy w sposób,
którego katolicy mogliby im
pozazdrościć. Cieplicki proboszcz
podkreślił wagę cnót w kontekście Wielkanocy: wiary, nadziei
i miłości. Wspomniał także o
obyczaju wielkoczwartkowego
obmywania nóg starcom, który
jest kultywowany w kościele przy
ulicy PCK. – Najważniejsze, że
wszyscy radujemy się wesołym
Alleluja po Zmartwychwstaniu
Pana – mówił ksiądz Stec.

Konrad Przezdzięk

wiekowych. Ci, którzy przechodzili koło siedziby domu kultury
MDK „Muflon” w miniony piątek 3
kwietnia, między godziną 15 a 18
mogli usłyszeć muzykę i zobaczyć
dekoracje związaną ze Świętami
Wielkanocnymi.
Były przygotowane stanowiska, zarówno na zewnątrz jak
i w środku budynku. Zdobiono
tam jajka, wykonywano palmy,
malowano własne projekty ozdób
świątecznych. Kto chciał, mógł zasiąść przy stole, wykonać własną
Fot. rylit

Inspiracją widowiska stało
się życie Żydów w Egipcie pod
władzą faraona Ramzesa II, a
jako materiał tekstowy w scenach
posłużyła biblijna Księga Wyjścia,
czyli II Księga Mojżeszowa (Exodus). Treść inscenizacji nawiązuje także do pierwszego z 613
przykazań judaizmu na temat
żydowskich zasad etycznych, żydowskiego prawa religijnego, religijnych świąt i rytuałów – „Jam
jest Bóg, który wyprowadził cię z
Egiptu, z domu niewoli”.
Przedstawienie rozpoczyna się
sceną, gdy Jochebed (Wiktoria
Jesa), matka 3-miesięcznego
Mojżesza, wraz z córką Miriam
(Basia Kaczorowska) i starszym
synem Aaronem (Kuba Dyła)
ucieka przed egipskim żołnierzem (Dawid Bojko), wkłada
niemowlę do uplecionego koszyka i kładzie koszyk na rzece Nil.
Rzeka unosi małego Mojżesza,
a jego siostra Miriam idzie jej
brzegiem i obserwuje, czy nie
dzieje się mu nic złego. Płynący
koszyk dostrzega córka faraona

Uczestnicy imprezy mogli wziąć
udział w otwartym konkursie
plastycznym na najpiękniejszą
pisankę Sobieszowa i w quizie
związanym z wiosną i Wielkanocą. Chociaż impreza przeznaczona
była głównie dla najmłodszych,
można było zobaczyć wśród aktywnych uczestników mamy,
tatusiów, dziadków i babcie, bo
któż lepiej niż oni przekaże najmłodszym tradycje świąteczne?

(rylit)
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INFORMATOR
Postindustrialna fotografia w BWA

Absurd do kwadratu

Miłośnicy sztuki fotograficznej, którzy lubią proste, ale
zarazem ciekawe i obrazowe zdjęcia, powinni obejrzeć
wystawę Marka Szyryka pod tytułem „Tu i teraz – fotografie” w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze”.
Wernisaż odbędzie się 7 kwietnia, we wtorek o godzinie
17.00.
Miłośnicy sztuki fotograficznej,
którzy lubią proste, ale zarazem
ciekawe i obrazowe zdjęcia, powinni
obejrzeć wystawę Marka Szyryka
pod tytułem „Tu i teraz – fotografie”
w Biurze Wystaw Artystycznych w
Jeleniej Górze”. Wernisaż odbędzie
się 7 kwietnia, we wtorek o godzinie
17.00.
Marek Szyryk to uznany i ceniony
fotografik. Ukończył WSP w Opolu.
Na co dzień pracuje i mieszka w
Łodzi. Jest adiunktem w Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Poza tym zajmuje się
poezją haiku. Wykładał fotografię i
robił zdjęcia dla muzeum, teatru i do

Kino Lot

„Oda do młodości”
M i e j sk i D om Ku lt u r y
„Muflon” w Jeleniej Górze
zaprasza na wystawę malarstwa Olgi Kawacińskiej
„Zielenie i błękity”. Autorka
obrazów to młoda artystka,
uczennica Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze. Jej
prace możemy zobacz yć
do 15 kwietnia bieżącego
roku.
Popołudnie
ze sztuką
„Prze ś w it y rea l ności”
czyli wystawa Joanny Ratajczak – Kurowickiej, jaką
możemy obejrzeć w Osiedlow ym Domu Kult ur y w
Jeleniej Górze. Wernisaż
odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie
17.00.
Rajd na raty
To już 39 wycieczka zorganizowana przez PT TK
Jelenia Góra. Tym razem
osoby, które 13 kwietnia
o god zi n ie 08:30 zbiorą
się prz y prz yst a n k u aut o bu s ow y m o b ok M Z K ,
pojadą autobusem nr 11 do
Wojanowa, skąd przejdą na
Sokoliki, później odwiedzą
Sz wajca rkę, a na końc u
zejdą do Trzcińska.

„Złoty Środek. Gdzie się podziała twoja spódnica” film polskiej produkcji, wyreżyserowany
przez Olafa Lubaszenko. Główna
bohaterka Mirka, w rolę której
wcieliła się Anna Przybylska,
ukończyła prawo i dostała posadę w kancelarii zamożnych
Łopianów. Ambitna i szlachetna
młoda prawniczka musi udawać
mężczyznę, aby nie stracić pracy.
Poza tym interesują ją także
dodatkowe, ciemne interesy
pracodawców. Współpracują
oni z ministrem przekształceń,
planującym w miejscu praskich
budynków wybudować apartamentowce. Na to oczywiście nie
może zgodzić się wykształcona
i mądra patriotka, czyli piękna

głównie obiekty ze Śląska. Są one
często zaniedbane i zrujnowane, ale
autor fotografii ich nie upiększa i nie
ingeruje w ich naturalne kształty poprzez obróbkę powstałych obrazów
za pomocą programów komputerowych. Akceptuje je takimi, jakie
są. Natomiast wystawiając zdjęcia
dawnych rezydencji, starych fabryk
czy parków obok oryginalnych kompozycji pochodzących prosto z natury

daje do zrozumienia, że wszystko na
swój sposób jest piękne, a wiele zależy
od spojrzenia artysty. W fotografiach
uwidacznia się także przemijający
czas, refleksja nad życiem i emocje
człowieka, który stał po drugiej
stronie obiektywu. Wszystkie wyżej
wymienione cechy charakteryzują
pierwszy cykl „Tu i teraz”.

Mirka. Seans wyświetlany będzie
do czwartku, 09.04. o godzinie
18:00.
„Skazani na strach”, horror,
który wyreżyserował Pascal Laugier. Mała dziewczynka Luccie,
katowana i gwałcona przez okrutnego oprawcę po roku czasu
zostaje odnaleziona i przewieziona do szpitala. Tam poznaje
Anne, ofiarę przemocy domowej.
Bohaterka nie może zapomnieć
o tym, co się stało. Koszmary
śnią się jej nawet po 15 latach,
kiedy zresztą postanawia zabić
pewnego mężczyznę. Jej historię poznamy jeżeli dotrzemy do
kina do najbliższego czwartku o
godzinie 20.00.

„Wątpliwość” w reżyserii Johna
Patricka Shanleya. Film opowiada o
katolickiej szkole w Bronxie, dzielnicy Nowego Jorku. W 1964 roku jedna
z zakonnic zauważa, że miejscowy
ksiądz za bardzo interesuje się jednym z wychowanków. Zastanawia
się, czy jest to tylko bezinteresowna
i uzasadniona opieka. Przekonamy
się o tym, jeżeli przyjdziemy do kina
09.04 o godzinie 17:00.
„Cafe De Los Maestros” wyreżyserowany przez Miguel Kdana. To epopeja muzyczna, w której usłyszymy
tanga w interpretacji tak wybitnych
twórców, jak Atillio Stampone i
Leopoldo Federico. Film obejrzymy
do czwartku o godzinie 19.00.

(Ania)

Marysieńka

„Sztuka dla dziecka”, czarna komedia o Europie to
propozycja Teatru im. C. K.
Norwida w tym tygodniu.
Spektak l traktuje o nazistowskich Niemcach, które
wygrały wojnę i opanowały
pozostałe kraje. Takiego biegu w ydarzeń nie rozumie
jednak dziecko , które pojawia się 70 lat później zaplątane w spadochron. Spektakl
wystawiany będzie jutro, 7
kwietnia, o godzinie 19.00.
Pona dto Teat r i m ien ia
Kamila Cypriana Norwida
zaprasza na sztukę „Trzy
Siostry” na podstawie dramatu Czechowa, który po
40 latach powrócił na deski
jeleniogórskiego teatru W
tym tygodniu sztukę obejrzymy 16 i 17 kwietnia o
godzinie 19.00. Głównymi
bohaterami jest rodzeństwo
żyjące na prowincji, które za
wszelką cenę chce wyjechać
do wielkiego miasta.
Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza: „Ach ta Mysia” w reżyserii i choreografii Czesława Sieńko. To fantastyczna
opowieść o przyjaźni, która
uczy najmłodszych jeleniogórzan, że dzięki niej nawet we
wrogich środowiskach może
dojść do porozumienia. Pod-

Nowości ze świata muzyki
Pod szyldem tej formacji ukrywa
się amerykański gitarzysta, wokalista
i autor piosenek Johnny Walker. Jako
młodzieniec wychowywał się na muzyce punk rockowej, odkrywał wpływy
takich zespołów jak The Stooges, MC5,
garażową scenę muzyczną lat 60 a
także sięgał po wczesne dokonania
Stonesów. Jednak w późniejszym
czasie poszedł dalej słuchał bluesowych korzeni i uznał iż najbardziej
odjazdową muzyką jaka wywarła na
niego ogromny wpływ była twórczość
Howlin’ Wolfa. Te fascynacje przeniósł

potem na własną twórczość, kiedy
stanął na czele formacji The Soledad
Brothers, którzy w końcu w wyniku
bliskiego związku z White Stripes
(wspólne trasy koncertowe, produkcja
ich albumów przez Jacka White’a oraz
sam udział w nagraniach perkusistki
Meg White doprowadziło do przejęcia
zespołu przez wielką wytwórnię,
co w końcu doprowadziło po trzech
nagranych krążkach do zakończenia
działalności zespołu. Chcąc nie chcąc
Johnny Walter poświęcił się swemu
wyuczonemu zawodowi przyjmując

posadę psychiatry dziecięcego w
szpitalu w Covington w stanie Ohio.
Jednak muzyka krążyła mu dalej w
głowie a w chwilach wolnych sięgał
po ukochana gitarę. Aż w końcu wraz
z dwoma napotkanymi muzykami
gitarzystą i perkusistą – ( bo prawdziwa rock and rollowa kapela basisty
nie potrzebuje) – powołał do życia
kapelę o dość długiej nazwie ale już
wymawianej jednym tchem Cut In
The Hill Gang. Ich debiutancka płyta
brzmi jak połączenie różnych kapel
zmieszanych wspólnie ze sobą : Seedes, The Stooges, Mudhoney, Howlin’
Wolf czy Jon Spencer Blues Explosion.
Brzmi to wszystko raz bardziej wy-

ORCHID – „Driving With A
Hand Brake On”
wydawnictwo: Locco/ Gusstaff
Records

wyróżnia to bezpretensjonalność,
przebojowość i twórcze podejście do
struktury popowej piosenki. Utwory
Orchid gatunkowo rozpinają się
pomiędzy wszelkimi odmianami
gitarowego popu, szczególny nacisk
kładąc na avant spod znaku Stereolab czy St.Etienne. Tym nie mniej
pasja muzyków do swobodnego
dekonstruowania charakterystycznych dla tego schematu gatunków
pozwala znaleźć w ich twórczości
inspiracje przedstawicielami sceny
eksperymentalnego „indie”, takimi jak Fenomena czy Broadcast.
Debiutancki album zespołu to 12

chwytliwych piosenek: „I Like It”,
„Moreless”, „Backseat”, „Drag”,
„Farewell”, „Tony Soprano”, „Baby,
You’ll Go Straight To Hell”, „Miss”,
„Mess”, „Gay”, „Fawning Dog” czy
„Call (To The Past)”. Wsłuchując
się uważnie postrzegamy, iż Orchid
gra pop dla “otwartych głów”, z
której to pozornie prostej konstrukcji są w stanie wyłowić znacznie
więcej niż tylko nośne zwrotki i
harmonijne dopasowane refreny,
które w przypadku Orchid potrafią
ciągnąć się za nami. Głos wokalistki
Natalii Fiedorczuk, która udziela
się równolegle w reaktywowanym

CUT IN THE HILL GANG – “Cut Down”
wydawnictwo: Stag – O-Lee/ Gusstaff Records

Coraz częściej spotykamy się z
angielskimi utworami wykonywanymi przez naszych krajowych
w ykonawców. Ale czasami ten
angielski w ich ustach brzmi różnie.
Nie można o tym powiedzieć słuchając nagrań poznańskiego zespołu
Orchid, której to debiutancki krążek
„ Driving With A Hand Brake On”,
który różni się od tego, co proponuje większość rodzimych kapel
grających w stylu „indie”. To, co ich

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). Bilety
kosztują 45 złotych.

Jelonka zza kurtyny

Wszystko jest piękne

Artystyczne ja
„Fotografia dla początkujących to rejestracja 11 lat wędrówek artysty. Na
zdjęciach w tym cyklu uwieczniony jest m. in. Nowy Jork, okolice Góry Świętej
Anny, żydowski cmentarz w Łodzi i wiele innych zakątków świata. Marek Szyryk
o swych fotografiach pisze: „…niemal takie jakie mogłyby powstać w dłoniach
początkujących fotopstrykaczy, świadomie zwykłe i proste, nie mniej wiem że to
najczystsza fotografia, która często poza swym lekko poetyckim nastrojem nie
rości sobie do niczego praw”.

„Wyspa Dinozaurów” w reżyserii Reinharda Klossa. Oryginalna
opowieść o żyjącym na bezludnej
wyspie profesorze Tibertonie i
jego uczniach, czyli pingwinie
Fraczku, jaszczurze Mundku,
Dzubasie, lwie morskim Cienkim i śwince Frani. Żyją oni
beztrosko, a czas upływa im na
licznych zabawach do momentu,
kiedy na wyspie z ogromnego
jaja wykluje się Dyzio, dinozaur
z epoki lodowej. Czyhać na niego
będzie zły król Pomponiusz,
który wcześniej ze swego królestwa wygnał wspomnianego
już nauczyciela. Tą niesamowitą
historię poznamy przychodząc
do kina do czwartku, 09.04. o
godzinie 16:30.

Podwójną dawkę humoru
dla loka lnej publiczności
zorganizowało Jeleniogórskie
Centrum Kultury. 17 kwietnia
o godzinie 17:30 i 20.00 w
sali widowiskowej przy ulicy
Bankowej Łowcy B. Specjaliści od absurdu na wesoło.
Łowcy B. to kabaret z Cieszyna. Stworzyli go w 2002
roku studenci Uniwersytetu
Śląskiego. Zamiast długich
rozmów, artyści wybrali pantomimę. Zdobyli nagrody

reklam - Jego droga fotografii i poezja
haiku są w bliskich relacjach. Łączy
je odkrywanie tego co ulotne, przemijające, kruche a zarazem odwieczne
i piękne. Kontemplacja najbliższej
rzeczywistości daje mu szanse na
rejestracje tych szczególnych momentów ujawniających cudowności
istnienia. Wystawa prezentuje dwa
cykle: tytułowy Tu i teraz oraz zestaw Fotografia dla początkujących
– czytamy na stronie Biura Wystaw
Artystycznych w Jeleniej Górze.

Marek Szyryk na swoich zdjęciach
uwiecznia postindustrialne budowle,
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Andrzej Patlewicz
buchowo, innym razem masywnie
i ciężko, z morderczymi dźwiękami
(Soul To Waste) i soczystym bluesem
(Diddey Wah).

Happy Pills oraz solowym projekcie
Natalie And The Lorens przebija się
przez szereg instrumentów. Przy
zdyscyplinowanym graniu sekcji
rytmicznej, rozedrganej gitarze i
klawiszach jej głos wybija się na
pierwszy plan.

czas 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 7 i 17 kwietnia o godzinie 10.00 oraz 19.04. o
godzinie 12.00.
„Wielki Teatr Legend Karkonoszy” w reżyserii Bogdana Nauki. Sztuka składa
się z pięciu opowieści: „O
założeniu Jeleniej Góry”, „O
zamku Chojnik”, „O uczelni
katowskiej w Wojcieszowie”,
„O tym jak Rzepiór parobka Leona latać nauczył” i
„Cała prawda o Rzepiórze”.
Jest to doskonała propozycja
dla dorosł ych oraz dzieci,
którzy nie znają jeszcze regionalnych legend. Spektakl
obejrzymy go 08.04, 15.04 i
16.04 o godzinie 10.00.

Czarujące zebranie
Spotkanie z Jadwigą i Tadeuszem Kutami to propozycja
jeleniogórskiego salonu Empik na wtorkowe popołudnie
7 kwietnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00,
a poprowadzi je dr Milan
Lesiak.
Instrumenty w grze
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze proponuje w
tym tygodniu koncert zespołów kameralnych Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Stanisława Moniuszki.
Młodzi muzycy wystąpią w
najbliższą środę, 8 kwietnia o
godzinie 17.00. Bilety kosztują
pięć złotych.
„Bal u Kunegundy”
18 kwietnia o godzinie
11.00 na spotkanie z muzyką zaprasza MDK „Muflon”.
Będzie to bal wiosenny dla
dzieci w wieku 7-13 lat, przy
czym obowiązuje strój średniowieczny. W ramach zabaw
zaplanowano taniec ognia,
konkurs plastyczny oraz gry
rycerskie. Wstęp kosztuje 3
złote.
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13 marca tego roku na rynku ukazał się czwarty album
grupy Indios Bravos. Tym razem w jubileuszowym dziesiątym roku od wydania pierwszej płyty, którą była „Part
One”, zespół nagrał nowy album o tytule „Indios Bravos”.
Album ten, mający być według słów lidera Piotra Banacha
najbardziej kompletną odsłoną muzyczną zespołu, jest
właśnie promowany trasą koncertową. Piotr Gutkowski,
wokalista Indios Bravos, opowiada o tym wydawnictwie,
przygotowaniach do jego wydania oraz inspiracjach, które
złożyły się na charakter tej płyty.
Jak przebiegała praca nad
nową płytą?
Piotr Gutkowski: Najpierw trochę się zgrywaliśmy na wspólnych
próbach, szykując ten nowy materiał, a później weszliśmy do Studia
S4. Nim jeszcze przestaliśmy grać
w zeszłym roku, to także trochę
na koncertach próbowaliśmy
oswoić się z częścią tego nowego
materiału. W styczniu, kiedy zaczęliśmy studyjną pracę nad albumem
„Indios Bravos”, okazało się, że to
wszystko idzie całkiem prężnie, co
nas pozytywnie zaskoczyło.
Nowy album nie jest pozbawiony wędrówek w kierunku
innych gatunków muzycznych
niż reggae. Nie obawiasz się
jednak tego, że powoli odchodzicie od tego, co wcześniej
tworzyliście, czyli tzw. „cyber
reggae”?
Piotr Gutkowski: My nie lubimy
stać w miejscu. Stawiamy na ciągły
rozwój. Jednocześnie chcemy fanom prezentować nasze fascynacje
muzyczne. Stąd też bierze się to,
że odeszliśmy od „cyber reggae”.
Oczywiście, w naszych sercach
nadal jest reggae, bo przecież przez

pewien czas graliśmy w ramach
tego gatunku, poza tym cenimy tą
muzykę, bo ona w dużym stopniu
nas ukształtowała. Dlatego album
„Mental Revolution” był i pozostanie dla nas ważny, podobnie jak
wcześniejszy „Part One”. Natomiast
na chwilę obecną gramy nieco
inną muzykę. Sięgamy do różnych
gatunków, które też ukształtowały
muzycznie Indios Bravos. O to
właśnie chodzi, żeby nie zamykać
się tylko w ramach reggae, bluesa
czy rocka, nie chcemy być szufladkowani. Mamy swój styl. Takie
jest właśnie Indios Bravos i takim
pozostanie.
Kto w zespole fascynuje się
bluesem? Bowiem już na płycie
„Peace” „wędrowaliście” w
kierunku tego gatunku muzycznego. Teraz zaś na najnowszym
albumie prezentujecie kawałek
„Ja to Ty”, który brzmi niezwykle dojrzale i bluesowo.
Piotr Gutkowski: W zespole
zarówno ja, jak i Piotrek Banach
lubimy bluesa. Obaj też już w przeszłości się nim fascynowaliśmy. Ja
ze względu na to, że mieszkam na
Śląsku, dokładnie w Katowicach,

to w dużym stopniu wyrastałem
w tym środowisku. Przecież takie
zespoły jak SBB czy Dżem pochodzą właśnie ze Śląska. W związku z tym dość szybko zacząłem
fascynować się polskim bluesem.
Do tego doszły inspiracje muzyką
Muddy’ego Watersa, B.B Kinga i
Jimiego Hendriksa. W ten sposób
zakochałem się w bluesie. Do teraz
jest we mnie ta muzyka i objawia
się w różnoraki sposób.

„Nie lubimy stać w miejscu”

Na najnowszej płycie usłyszeć można dużo pięknych
gitarowych brzmień Krzysztofa
Saka i Piotrka Banacha. Na
wcześniejszych albumach był
to także ważny element, ale
nie wysuwany aż tak mocno
na pierwszy plan jak teraz. Co
zaważyło na tym, że postanowiliście bardziej wyeksponować
sekcję rytmiczną gitar?
Piotr Gutkowski: Zgadza się!
Było to nasze zamierzone działanie. Na poprzednich płytach
gitary były słyszalne, ale tym razem
postanowiliśmy jeszcze mocniej
je wyeksponować. Związane jest
to z takim bardziej rockowym
graniem. Nasza muzyka ewoluuje
i w związku z tym także brzmienie
instrumentalne idzie w tym kierunku. Nie gramy już tylko „cyber
reggae”, gdzie te nasze gitary były
trochę ściszone. Teraz prezentujemy nieco inną muzykę i dlatego
też brzmienie instrumentów jest
dostosowane właśnie do niej. Dzięki temu publiczność może usłyszeć
dużo mocniejsze brzmienie gitar.
Nie obawiasz się zarzutów,

że album „Indios Bravos”, który czasowo zamyka się 46
minutach i 16 sekundach, jest
zbyt krótki jak na płytę długogrającą?
Piotr Gutkowski: Cały album
zamyka się w 46 minutach dlatego, żeby było go łatwiej odsłuchać

Kevin Spacey twarzą
American Airlines
Kevin Spacey został nową twarzą
linii lotniczych American Airlines.
Amerykański aktor podpisał kontrakt

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 10.04.2009.
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.”

w internecie (śmiech). A tak na
poważnie to obecnie jest taka
moda, żeby nagrywać płyty około
60-minutowe. Jeszcze w latach 70.
i 80. XX wieku większość albumów
zamykało się w około 50 minutach.
My też staraliśmy się tego trzymać
nagrywając płytę „Indios Bravos”.
Jednocześnie chcieliśmy postawić

na udział w trzech reklamach linii.
Umowa zawarta przez Kevina Spaceya
powiązana jest ze sponsoringiem
londyńskiego teatru Old Vic Theatre,
którego jest dyrektorem artystycznym.
Warto przypomnieć, iż przed Kevinem

na jakość, a nie na długość prezentowanych na nim piosenek i myślę
że to się udało.
Dziękuję za rozmowę.

Spaceyem American Airlines reklamował James Gandolfini.
Spaceya polscy widzowie mogli ostatnio zobaczyć w opartym na faktach
thrillerze „21”..
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Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie!
- Ależ ja leczyłem pani mężą, nie
panią!
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko
dziedziczę...

***
Nauczycielka zwraca się do ucznia,
patrząc mu przenikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka, ciebie
nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje.

***
Starszy pan miał problemy ze
słuchem. W końcu trafi ł na lekarza,
który bardzo mu pomógł. Miesiąc
później wraca do lekarza na kontrolę. Lekarz mówi:
- Pański słuch jest w znakomitej
formie. Rodzina musi być bardzo
zadowolona, że znowu pan słyszy.
Pacjent na to:
- Och, jeszcze im nie powiedziałem. Po prostu siedzę i słucham
rozmów. Już trzy razy zmieniałem
mój testament!

***
- Tato, mój nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz z
30-letnią praktyką.

***
Wraca informatyk do domu i zastaje
w łóżku żonę z kochankiem. Spojrzał na nich. W ich oczach dostrzegł
coś chytrego i pomyślał:
- Coś jest nie tak! Podbiegł nerwowo do komputera - i rzeczywiście,
zmienili mu hasło!

***
- Cześć tato - mówi syn do ojca
informatyka, wchodząc do mieszkania.- Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - pyta
ojciec, nie odr y wając oczu od
komputera.
- W wojsku, tato.

***
- Halo, pogotowie? Nie wiem co
robić... Przed chwilka zmierzyłam
mężowi temperaturę i termometr
wskazywał 83 stopnie Celsjusza!
- Droga pani! Albo pani pomyliła kolejność cyfr, albo proszę zadzwonić
po straż pożarna!

***
Mały wielbłąd pyta swego ojca:
- Tato, a po co nam te garby?
- Widzisz synu, na pustyni musimy
mieć zapas wody.
Po chwili:
- Tato, a po co nam te duże kopyta?
- Żebyśmy nie zakopywali się w
piasku.
Po kilku minutach:
- Tato, a na cholerę nam to, jak my
mieszkamy w zoo?!

***
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego
i mówi do dyrektora:
- Ach, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi
baranami! Pytam ich, kto wzią Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!
- Niech pan się tak nie denerwuje
- uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy.

***
Pyta podwładny przełożonego:
- Co ja mam robić z tą stertą dokumentów, która leży u mnie na
biurku?
- Wyrzucać! Wszystko wyrzucać!
Robić kopie i wyrzucać!
***
Przed operacją...
- Panie ordynatorze, czy będzie
mnie pan osobiście operował?
- Tak, lubię przynajmniej raz na
rok sprawdzić, czy jeszcze coś
pamiętam...
***
W pociągu wielki tłok, pasażerowie
stoją na korytarzach. Nagle słychać
głos z oddalonego przedziału:
- Lekarza, czy jest tutaj jakiś lekarz?!
Z końca wagonu, przez tłok przeciska się lekarz. Po dotarciu na
miejsce słyszy pytanie:
- Choroba gardła na sześć liter?
***
Pewien mężczyzna zwraca się do
adwokata, którego mu polecono:
- Czy to prawda, że bierze pan aż
20 euro za dwa pytania?
- Tak. Jakie jest pańskie drugie
pytanie?

***
Policjant zatrzymuje ciężarówkę.
- No i będzie mandat, panie kierowco. Nie ma pan świateł odblaskowych.
Kierwoca wysiada i w milczeniu
obchodzi samochód.
- I co, zgadza się, nie ma odblasków?? - pyta policjant.
- Pal diabli odblaski - odpowiada
kierowca. - Gdzie jest moja przyczepa???
***
Żona informatyka wyprawia urodziny. Prosi męża:
- Czy mógłbyś mi pomóc?
- Co mam zrobić?
- Napisz na torcie: „Wszystkiego
najlepszego!”.
- Nie ma sprawy!!! Mąż poszedł do

pokoju, męczy się, męczy, stęka.
Wreszczie żona pyta go:
- Jak ci idzie?
- Beznadziejnie! Tort nie mieści się
do drukarki...

***
W sadzie trwa rozprawa rozwodowa, a dokładniej sprawa o przyznanie opieki nad dzieckiem. Matka
(jeszcze żona, już nie kochanka)
wstała i jasno dała do zrozumienia
sędziemu, że dzieci należa się jej.
To ona je urodziła, więc to są jej
dzieci. Sędzia zwrócił się do męża,
co on ma do powiedzenia. Mąż
przez chwile milczał, po czym powoli podniosł się z krzesła i rzekł:
- Panie sędzio, kiedy wkładam
złotowkę do automatu ze słodyczami i wypada z niego batonik, to
czy batonik należy do mnie czy do
automatu?

- Tak, tak, kiedyś nim byłam - przyznaje się dziewczynka.
- To dlaczego masz teraz na głowie
niebieski kapturek?
- Bo po tych napadach na mnie i na
babcię wstąpiłam do policji!
***
Dwaj wędkarze łowią r yby nad
brzegiem jeziora. Widzą człowieka
który jeździ na nartach wodnych i
im ryby płoszy. Zaczeli rzucać w
niego kamieniami. Jeden trafi ł go w
głowę, w wyniku czego facet stracił
równowagę wpadł do wody i zaczą
się topić. Uratowali człowieka i chcą
mu robić sztuczne oddychanie. Jeden z wędkarzy się odzywa:
- Ty, ale mu z paszczy strasznie
śmierdzi!
- Ty, ale nasz miał narty, a ten ma
łyżwy!
***
W domu wariatów dyrektor zarządził
pomalowanie ścian na brązowo.
Drugiego dnia widzi ściany obdrapane, więc jeszcze raz zarządza
malowanie na brązowo. Kolejnego
dnia sytuacja sie powtarza. Zdenerwowany dyrektor kazał więc
pomalować ściany na zielono.
Następnego dnia widzi jak wszyscy
wariaci siędzą i patrzą na ściany,
dyrektor z irytacja pyta:
- A co wy tu robicie?! Na co jeden
z wariatów:
- Csiiiiiii! Czekamy aż czekolada
dojrzeje!!!!!
***
Przy automacie telefonicznym stoi
facet, trzyma słuchawkę przy uchu i
milczy. Za nim zebrała się już spora
kolejka. Wreszcie jakaś kobieta go
szturcha:
- Niech pan już zwolni ten automat!
Już od 20 minut trzyma pan słuchawkę i jeszcze ani słowa pan nie
powiedział!
- Bo ja dzwonię do swojej teściowej,
proszę pani.

***
Wilk spotyka w lesie dziewczynkę,
k tóra ma na g łowie...niebieski
kapturek.
- Czy ty przypadkiem nie jesteś
czerwonym kapturkiem? - pyta.

HOROSKOP
BARAN
W poniedziałek i wtorek możesz mieć kłopot, by
ruszyć ze swoimi zamierzeniami. Masz za to czas,
by pewne sprawy jeszcze raz przemyśleć, zastanowić się. Rób to, co możesz zrobić bez angażowania
innych.

WAGA
W poniedziałek dopisze ci szczęście i intuicja, a
gdy w pracy nie ustąpisz, to wygrasz. W czwartek i
piątek pilnie wykonuj swoje obowiązki i nie drażnij
szefa. Poświęć więcej czasu dzieciom. Teraz czują się
trochę przez ciebie zaniedbywane.

BYK
W poniedziałek może wrócić stara sprawa – ktoś
kiedyś zaprzyjaźniony odezwie się lub trzeba będzie
ostatecznie zakończyć jakąś znajomość. We wtorek i
środę unikaj brania, dawania i żyrowania pożyczek.
Oczekuj za to chwil romantyzmu i wzruszenia .

SKORPION
We wtorek i środę inni będą mieć kłopoty, ale nie
ty. Cokolwiek zaplanujesz, stanie się faktem. Dobry
czas dla miłości, inwestycji, godzenia się z wrogami.
Zapewnisz osobom wokół siebie niezapomniane
wrażenia i miły nastrój podczas spotkań. W czwartek i piątek zamarzysz o odpoczynku.

BLIŹNIĘTA
W poniedziałek wykorzystaj ranek na pracę, interesy, kontakty z ważnymi znajomymi. Możesz się
zwrócić do szefa o podwyżkę, awans, błysnąć super
pomysłem. We wtorek sprawy domowe znajdą się
na pierwszym miejscu, a ty będziesz z powodzeniem
je załatwiać.
RAK
W poniedziałek możesz czuć się nieco gorzej,
może będzie to efekt przepracowania. Nie daj się
naciągnąć tego dnia na zwierzenia i nie powtarzaj
plotek. We wtorek i środę świetna passa, najważniejsza będzie rodzina, ale i w pracy uda się załatwić to,
co najpilniejsze.
LEW
W poniedziałek i wtorek z zapałem zajmiesz się
domem, pracą dla innych, opieką nad seniorami
rodziny. Dobra organizacja pozwoli krewnym
zrozumieć, że to nie taki straszny wysiłek i włączyć
się do twych działań.
PANNA
W poniedziałek wzrośnie intuicja, będziesz wiedzieć, skąd
wiatr wieje. Warto to wykorzystać. We wtorek i środę wiele
czasu poświęcisz rodzinie, domowi, zakupom i porządkom. W
czwartek możliwy trudny dzień w pracy, miej się na baczności.

STRZELEC
W poniedziałek nie będziesz tytanem pracy, mogą
się też pojawić drobne dolegliwości zdrowotne. We
wtorek i środę poczujesz rozmarzenie, skłonność do
okazywania i szukania miłości. To czas, gdy warto
się temu poddać oraz zainteresować się rodziną.
KOZIOROŻEC
W poniedziałek trzeba będzie popracować, ale
wykonanie zadań da ci satysfakcję. We wtorek i
środę wzrośnie twoje zainteresowanie domem i
chęć wprowadzenia w nim pozytywnych zmian.
Uda się, znajdą się też pieniądze, ale koniecznie
zadbaj o aprobatę rodziny.
WODNIK
W poniedziałek doskonała passa, dobra intuicja,
licz na pomoc innych i własne dobre pomysły. We
wtorek i środę będzie sporo miłości i wrażeń, a cała
reszta przestanie się liczyć. W czwartek i piątek
nie inwestuj pochopnie, nie wierz w okazje, nie
uzależniaj się finansowo od innych.
RYBY
W poniedziałek możesz czuć się osłabiony i smutny. To przejdzie, a ktoś miły z chęcią cię pocieszy. We
wtorek i środę dobra intuicja, z chęcią zajmiesz się
domem, dziećmi, taktownym i skutecznym rozwiązywaniem problemów rodzinnych przyjaciół.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Gastroskopia nazwę wzięła od połączenia greckich
słów „gastro”, czyli żołądek i „skopia” od „skopeo”,
czyli patrzę. Jest to badanie polegające na oglądaniu
przełyku, żołądka i dwunastnicy od środka giętkim,
optyczno-elektronicznym gastroskopem.

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

Jak wykonuje się badanie?
Gastroskop wprowadza się
przez jamę ustną przez przełyk, do żołądka i dwunastnicy.
Pacjent musi być co najmniej 8
godzin na czczo.
Technika badania gastroskopowego polega na tym, ze przez
giętkie światłowody do wnętrza
badanego narządu przesyłane
jest światło z żarówek halogenowych, na ekranie monitora
natomiast widoczny jest obraz
przekazany z mikrokamer y
znajdującej się na końcówce
gastroskopu. Dzięki temu lekarz
ma możliwość dokładnego obejrzenia wnętrza żołądka i dwunastnicy w dobrym oświetleniu
i powiększeniu na monitorze.
Odpowiednie kanały w gastroskopie umożliwiają przy
tym odessanie utrudniającej
w idoczność p ł yn nej treści,
wdmuchanie powietrza i opłukanie końcówki. Gastroskop
zawiera w sobie kanał biopsyjny
biegnący wzdłuż całego aparatu, który ma średnicę 2-4 mm.
Przez kanał można wsuwać
sondę laserową, a także różne
narzędzia, np. kleszczyki czy
pętle.
Co widać podczas gastroskopii?
W trakcie gastroskopii ocenia
się przełyk, żołądek i opuszkę

dwunastnicy. Można dokładnie
obejrzeć ich śluzówkę, ocenić
czy nie występują zmiany patologiczne o charakterze zmian
wrzodow ych, nadżerek lub
zmian nowotworowych. Można
równocześnie zdiagnozować
ewentualną przepuklinę rozworu przełykowego oraz skontrolować pracę badanych narządów
przez ocenę fali perystaltyczej.
Za pomocą gastroskopu możliwe jest równoczesne przeprowadzenie takich zabiegów,
jak pobranie wycinków celem
dalszej diagnostyki histopatologicznej. Podczas gastroskopii
wykonuje się również tzw. test
urazowy na obecność bakterii
Helicobacter pylori (HP) wywołującej zapalenie albo wrzody
żołądka lub dwunastnicy.
Co jeszcze jest jeszcze możliwe dzięki gastroskopii?
Gastroskopia umożliwia również usunięcie polipów i służy
do hamowania k r wawień z
górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Niekiedy też
umożliwia usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego. Znajduje się i wydobywa
ciała obce, np. ość wbitą w
ścianę przeł yku, pestki, lub
połknięte przedmioty, takie
jak monety, pierścionki itp. Za
pomocą gastroskopu można
również usunąć pozostałe po

Gastroskopia nie taka straszna
zabiegu operacyjnym żołądka
nici chirurgiczne. Gastroskopia
umożliwia również dotarcie
do dwunastnicy (kolejny po
żołądku fragment przewodu
pokarmowego).

wia, że badanie jest łatwiejsze
do zniesienia dla pacjenta i
pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu
pokarmowego.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania gastroskopii?
Choć jest to badanie mało
obciążające chorego, krótkotrwałe i bezpieczne, istnieją
jednak przeciwwskazania do
wykonania gastroskopii, które
wynikają poniekąd z możliwości wystąpienia powikłań. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi jest świeży zawał serca,
ostra niewydolność wieńcowa,
n iew ydol ność oddechowa i
krążeniowa, ciężkie zaburzenia
rytmu oraz obraz kliniczny
„ostrego brzucha”.

Kto może wykonać takie
badanie?
Gastroskopię można wykonać w większości przychodni
specjalistycznych i w szpitalach. Wykonują je lekarze interniści (gastroenterolodzy) i
chirurdzy. Gastroskopię mogą
mieć w ykony waną wszyscy,
niezależnie od płci i wieku (jeżeli nie ma przeciwwskazań do
badania). Można je powtarzać
tyle razy, ile jest to niezbędne. W
przypadku stwierdzenia zmiany o charakterze nadżerki lub
wrzodu konieczne jest pobranie tzw. biopsji, czyli wycinka
tkanki do badania histopatologicznego, poza tym powinno
być zawsze wykonane badanie
gastroskopowe kontrolne po
okresie terapii lekowej.
Czy to badanie boli?
Badanie gastroskopowe jest
niebolesne i trwa krótko, około
5-10 minut. Ewentualnie nieprzyjemnym momentem może
być wprowadzenie gastroskopu
do przełyku. Pacjenci niekiedy
k rzt uszą się i mają odr uch
wymiotny. Zależy to w dużym
stopniu od wrażliwości i nastawienia badanej osoby. Złagodzeniu odruchu wymiotnego
pomaga czasem koncentracja
i spokojny, głęboki oddech.
Właściwy rytm oddechu spra-

Lek. Ryszard Supel, specjalista
chorób wewnętrznych,
Karkonoskie Centrum Medyczne,
Pracownia Gastroskopii

Karkonoskie Centrum Medyczne

Bezcenna wiedza o antykoncepcji
Jak mówi Małgorzata Turowska, lekarz ginekolog z Cieplic, poziom wiedzy społeczeństwa na temat antykoncepcji daje wiele do życzenia. W przekonaniu zarówno młodzieży,
jak i dorosłych mieszkańców Jeleniej Góry wciąż funkcjonują mity, które przekazywane
z pokolenia na pokolenie hermetycznie strzegą wiedzy naukowej i wprowadzają ludzi
w błąd. Warto więc sprawdzić, które z posiadanych przez nas informacji są prawdziwe,
a które z nich są mitami.
Na pytanie dlaczego antykoncepcja jest tak istotna, lekarze
ginekolodzy odpowiadają: ponieważ zapobiega nieplano wa ny m c i ą ż om i zap e w n i a
swobodę w yboru właściwego
momentu zostania rodzicem. Co
więcej chroni przez zakażeniami drogą płciową. Tymczasem
zdaniem ginekologów, poziom
wiedzy na temat antykoncepcji
jest nieco wyższy niż w latach
ubiegłych, ale niestety w dalszym ciągu niezadowalający.
- Brak tej edukacji wypływa
na każdym kroku kiedy do ga-

binetu ginekologa przychodzą
młode kobiet y, ale nie t ylko
– mówi Małgorzata Turowska.
Jest pewna grupa, która przychodzi sama w bardzo wczesnym wieku czyli w wieku 15 – 16
lat. Jest to związane z obniżeniem wieku pierwszej inicjacji
seksualnej. I jest to odpowiedni
wiek, w którym należy zgłosić
się do lekarza. Inna grupa przychodzi ze swoimi partnerami
lub z matkami. Każda z tych
osób powinna jednak już coś
wiedzieć o swoim organizmie,
zdrowiu, higienie i środkach

antykoncepcyjnych. Niestety
jak się okazuje, z tą wiedzą jest
ogromny problem, jest ona po
prostu tragiczna. Myślę, że tego
typu informacje powinny być
przekazywane w szkołach, ale
tylko pod warunkiem, że będą
ją przekazywać przez osoby do
tego przeszkolone. Teraz młodzież sięga przede wszystkim
do internetu. Z jednej strony
dobrze, że coś na ten temat
czytają, ale z drugiej strony
przyjmują wszystkie informacje
za pewnik, mimo, że wiele z
nich jest mitami.

Mity i fakty
Tabletki antykoncepcyjne zaburzają
funkcjonowanie układu rozrodczego,
w związku z czym po ich stosowaniu
kobieta może później już nie być zdolna
do zajścia w ciążę. - FAŁSZ!!! Działanie
tabletek antykoncepcyjnych jest w
pełni odwracalne i płodność szybko
wraca do normy po ich odstawieniu.
Dostępny jest cały szereg różnych
tabletek antykoncepcyjnych, a także
szereg innych rodzajów antykoncepcji
hormonalnej. Tabletki antykoncepcyjne
działają poprzez imitowanie działania
hormonów, które naturalnie występują
w organizmie. Niektóre tabletki zawierają

połączenie estrogenu z progestagenem,
które działa poprzez niedopuszczenie
do comiesięcznego uwolnienia komórki
jajkowej z jajnika i zagęszcza tłuszcz w
ujściu macicy, utrudniając plemnikom
przedostanie się do niego. Inne metody polegają na podawaniu tabletek
zawierających wyłącznie progestagen,
przy czym działają przez zagęszczenie
śluzu u wejścia do macicy oraz przez
zmianę wyściółki macicy. U niektórych
kobiet mogą również nie dopuszczać do
jajeczkowania. Nie trzeba wcale spać
z wieloma partnerami, aby zarazić się
chorobą przenoszoną drogą płciową
– PRAWDA!!!Większa liczba partnerów

seksualnych zwiększa ryzyko, ale…każdy
może być narażony na ryzyko, jeżeli
współżyje bez zabezpieczenia. W przypadku niepewności co do tego, czy albo ty,
albo twój partner możecie mieć chorobę
przenoszoną drogą płciową, musicie się
udać na badania kontrolne. Co roku na
świecie występuje 340 milionów nowych
przypadków możliwych do wyleczenia
chorób przenoszonych drogą płciową
(kiły, rzeżączki, chlamydiozy i rzęsistkowicy). Co roku występuje wiele milionów
nieuleczalnych chorób przenoszonych
drogą płciową, w tym szacunkowo 5
milionów zakażeń wirusem HIV. Pamiętaj
– niektóre z chorób przenoszonych drogą

Jakie środki
antykoncepcyjne
można stosować w
Polsce?
Prezerwatywy
Tabletka złożona (mikrotabletka)
Tabletka zawierająca wyłącznie
progestagen (minitabletka)
Wewnątrzmaciczna wkładka hormonalna
Zastrzyki antykoncepcyjne
Plastry antykoncepcyjne
Wkładka wewnątrzmaciczna
Diafragm y i kapturki naszyjkowe
w połączeniu ze środkiem plemnikobójczym
płciową mogą nie dawać objawów, jednak
niektóre tak czy inaczej mogą uszkadzać
układ rozrodczy, co może oznaczać
brak możliwości posiadania dzieci w
późniejszych latach życia, przy czym w
ciężkich przypadkach wybrane choroby z
tej grupy mogą zagrażać życiu. Założenie
dwóch prezerwatyw zwiększa ryzyko, że
coś się nie uda podczas ich stosowania.
- PRAWDA!!! Noszenie dwóch prezerwatyw jest nieskuteczne . Mogą się one
wzajemnie o siebie ocierać i mogą albo
się zsunąć, albo pęknąć . Założenie dwóch
prezerwatyw nie podwaja skuteczności
zabezpieczenia, tylko raczej podwaja
szansę, że coś się nie uda.
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Prawnik radzi
Usprawiedliwiona
nieobecność w pracy
W jaki sposób można
usprawiedliwić swoją
nieobecność w pracy, aby
uniknąć naruszenia obowiązków pracowniczych?
– Krzysztof
Przyczyny usprawiedliwionej n ieobecności w prac y
bywają różne. Zdarzenia i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej
świadczenie częściowo określone są w przepisach prawa.
Pozostała większość przyczyn
uniemożliwiających stawienie
się w pracy to te, których nie
można przewidzieć, a wskazane przez pracownika mogą,
ale nie muszą być uznane
przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność.
Pracownik ma jednak w takich przypadkach obowiązek
ka żdora zowo zaw iadom ić
pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym
okresie jej trwania. Powinien
to zrobić niezwłocznie, nie

później jednak niż w drugim
dniu nieobecności w pracy.
Zdarza się, że niektórzy pracodawcy wprowadzając przepisy
wewnątrzzakładowe, np. w
formie regulaminu określają
w nich zasady i terminy powiadamiania o nieobecności.
W takiej jednak sytuacji informacja o przyjętym przez
pracodawcę sposobie potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania
nieobecności powinna być
przekazana indy widualnie
każdemu pracownikowi na
piśmie przy podpisy waniu
umowy o pracę. Jeżeli jednak
brak jest takich przepisów
wewnętrznych w zakładzie
lub nie określają one sposobu
informowania o nieobecności,
to zawiadomienia pracownik
może dokonać osobiście lub
przez inną osobę, drogą pocztową, telefonicznie, e-mailem
lub faksem. Ważne jest jednak przy tym, aby zachować
wiarygodne potwierdzenie
takiej czynności np. w formie
potwierdzenia nadania listu
poleconego, gdzie za datę

zawiadomienia o swojej nieobecności przyjmuje się datę
stempla pocztowego. Usprawiedliwienie nieobecności w
pracy z opóźnieniem zawsze
może się spotkać z zarzutem
naruszenia obowiązków pracowniczych. Trudno mówić tu
jednak o ciężkim naruszeniu.
Za takie naruszenie obowiązków pracowniczych można
natomiast uznać niestawienie
się w pracy, gdy podane przez
pracownika okoliczności, które by to usprawiedliwiały w
rzeczywistości nie istniały.

Jak odzyskać zasądzoną wierzytelność?
We wrześniu b.r. zapadł
w mojej sprawie wyrok,
w którym sąd nakazał pozwanemu zapłatę na moją
rzecz określonych kwot.
Pozwany, będący osobą
fizyczną do dzisiaj uchyla
się jednak od zapłaty. W jaki
sposób mogę odzyskać od
niego zasądzone przez sąd
pieniądze? – Teresa Banaś

Jeżeli wyrok, o którym Pani
wspomina jest prawomocny, to pierwszym krokiem w
celu w yegzekwowania jego
postanowień jest wystąpienie
do sądu, który wyrok wydał
z wnioskiem o nadanie mu
klauzuli wykonalności. Z uzyskanym w ten sposób tytułem
w ykonawcz ym może Pani
następnie wystąpić do komornika, przy sądzie rejonowym
właściw ym ze względu na
miejsce zamieszkania dłużnika z wnioskiem o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego.
W takim wniosku powinna
Pani wskazać sygnaturę akt z
wyroku, swoje dane osobowe
jako wierzyciela, dane osobowe
dłużnika oraz zasądzone przez
sąd należności, w tym należność główną, odsetki ustawowe za zwłokę wraz z podaniem
terminu, od którego są naliczane oraz ewentualnie zasądzone
koszty procesu. Ponadto, we
wniosku powinna Pani wskazać i oznaczyć możliwe źródła
zaspokojenia wierzytelności,
z których komornik będzie
mógł wszcząć egzekucję, tj. np.:

numer rachunku bankowego
dłużnika, źródła wynagrodzenia dłużnika (np. z umowy o
pracę, świadczenia rentowego,
czy emerytalnego), a także
stanowiące jego własność lub
współwłasność ruchomości i
nieruchomości (z podaniem
numeru księgi wieczystej).
Do wniosku należy załączyć
odpis wyroku wraz z nadaną
klauzulą wykonalności. Warto
zauważyć, że poza możliwością
wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika,
istnieje również możliwość
skorzystania z usług licznych
na rynku firm windykacyjnych. Należy jednak przy tym
pamiętać, że koszty ewentualnego odzyskania należności za
pośrednictwem takiej firmy, w
przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego obciążą
nie dłużnika, ale Panią jako
wierzyciela, a co za tym idzie
zmniejszą wartość odzyskanej
od dłużnika wierzytelności.

Mariusz Gierus
– prawnik

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

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

(tejo)

20

Jedną z najszybciej zakończonych inwestycji powojennej Jeleniej Góry była odbudowa zniszczonego przez wycofujących się Niemców mostu kolejowego nad Bobrem w rejonie Borowego Jaru. Przeprawę
wysadzono w 1945 roku, a już w 1950 przystąpiono do odbudowy obiektu. Był on włączony do Planu Sześcioletniego, co zapewniło pewne pieniądze i liczne priorytety. Nowy most różnił się znacznie od
swojego poprzednika, zbudowanego na wzór akweduktu rzymskiego (małe zdjęcie z okresu budowy w 1863 roku). Autorem nowego projektu przeprawy był Bronisław Kędzierski, znany już przed wojną
projektant kolejowych obiektów inżynieryjnych. Jak pisze Ivo Łaborewicz w miesięczniku „Sudety” konstrukcja zawieszona 40 metrów nad lustrem wody pochłonęła 960 metrów sześciennych betonu i 35
ton stali. Mało kto wie, że budowa mostu spowodowała zamknięcie szlaku na Perłę Zachodu, przez co podupadło znajdujące się tam schronisko Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Fot. MAREK TKACZ

6-20 kwietnia 2009 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

6-20 kwietnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPORT

21

W przerwie licznie zgromadzeni
kibice obejrzeli występ najmłodszych zawodników z Akademii
Młodego Piłkarza, którzy trenują
pod batutą Izabeli Skupin.
Mecz o 3 miejsce
Mar-Mat – Dolfamex
2-7 (0-3)
Mar-Mat: Marek Woźniczak (B),
Dariusz Dulny, Marek Cichosz,
Dario Maran (kpt), Raouf Jemai,
Piotr Jankowski, Janusz Sędziak,
Dariusz Michałek
Dolfamex: Jarosław Miturski
(B), Juliusz Terlecki, Dariusz Malinowski, Waldemar Han, Antoni
Podobiński, Radosław Kogut (kpt),
Krzysztof Jasnos, Adrian Piekarski

Aldona Hawer

Fot. R.Ignaciak

Bramki: 2’-Terlecki (D), 9’-Jasnos
(D), 12’-Kogut (D), 17’-Jasnos (D),
21’-Podobiński (D), 23’-Jemai (MM)
- karny, 26’-Podobiński (D), 28’-Cichosz (MM), 29’-Piekarski (D)

WIELKI FINAŁ
DSE BK - Street Squad
2-5 (0-1)
DSE BK: Radosław Gulcz (B),
Andrzej Mazur, Grzegorz Ciupka,
Marcin Szkuta, Mirosław Kocuj,
Artur Seta, Przemysław Ptak,
Przemysław Rybak, Sławomir
Mieszkowski, Piotr Ignaczak, Przemysław Świerczek, Piotr Hombek,
Jacek Muchaczow, Seweryn Świerk,
Michał Zieliński (kpt)
STREET SQUAD: Tomasz Galas
(B), Kuba Wyderkowski, Adam
Żegota, Michał Rybkiewicz (kpt),
Łukasz Skoczeń, Michał Listwan,
Radosław Gromala, Mateusz Bryniak, Michał Rembisz
Bramki: 5’, 16’-Listwan (SS),
17’-Wyderkowski (SS), 20’-Rybkiewicz (SS), 22’, 27’-Seta (DSE),
28’-Listwan (SS)

Fot. R.Ignaciak

Drużyna DSE z pucharem na „otarcie łez”

KOŃCOWA
KOLEJNOŚĆ
1 miejsce – tytuł Mistrza Jeleniogórskiej Ligi Biznesu 2009 – Street
Squad
2 miejsce – DSE Biuro Konstrukcyjne
3 miejsce - Dolfamex
4 miejsce – Mar-Mat

Zawodnicy cieszą się z sukcesu
Fot. R.Ignaciak

W piątek w hali przy ul. Złotniczej odbył się wielki finał
Jeleniogórskiej Ligi Biznesu. Triumfatorem tej wspaniałej imprezy został zespół Street Squad, który pokonał w
decydującym meczu DSE 5:2 (1:0).

Fot. R.Ignaciak

Street Squad triumfatorem JLB!

NAGRODY
INDYWIDUALNE
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Marek
Woźniczak (Mar-Mat)
NAJLEPSZY PIŁKARZ - MVP: Artur
Seta (DSE BK)
Wyróżnienie: Michał Zieliński (DSE
BK)
Wyróżnienie: Łukasz Skoczeń (Street
Squad)
NAJLEPSZY
STRZELEC
Król strzelców - Antoni Podobiński
15 goli
2 miejsce Piotr Ignaczak (DSE BK),
Juliusz Terlecki (Dolfamex) po 11
VIP LIGI: Grzegorz Ciupka (DSE BK)

Artur Seta walczył do ostatnich sekund spotkania

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2009/2010

MANAGER LIGI: Dario Maran (MarMat)
Piotr Lizak tegoroczną JLB może
zaliczyć do bardzo udanych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Żeromskiego

NAJLEPSZY KLUB KIBICA: Kibice
zespołu DSE Biuro Konstrukcyjne

www.zerom.4me.pl

Fot. Skipol

Justynka na „piątkę” w MP
Justyna Kowalczyk zdobyła w ostatnim dniu
narciarskich mistrzostw
Polski w Szklarskiej Porębie–Jakuszycach piąty
tytuł triumfując w biegu na 30 km techniką
dowolną przed Sylwią
Jaśkowiec i Kornelią
Marek.
Najlepsza biegaczka świata w
sezonie 2008/2009 Justyna Kowalczyk zdobyła na Polanie Jakuszyckiej pięć tytułów. Poprzednio
Kowalczyk triumfowała w biegach
na 5 km techniką dowolną, w sprincie na 1,2 km i na 15 km techniką
klasyczną oraz poprowadziła do
zwycięstwa pierwszą sztafetę 4x5
km AZS AWF Katowice.
Maciej Kreczmer okazał się najlepszy w biegu na 10 km techniką
dowolną, na 30 km klasyczną i na
45 km techniką dowolną. W biegu
mężczyzn na 45 km zgłoszono
czternastu zawodników, startowało dziewięciu z których sklasyfikowani siedmiu. Ostatni był Jakub
Mroziński (Śnieżka Karpacz)
Na metę przybiegł ponad 24
minuty za zwycięzcą
Aldona Hawer

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NR 2 im. C. K. Norwida
www.norwid.jgora.pl

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego
www.3lo.jgora.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH
NR 1 w Jeleniej Górze
www.zsliznr1.com.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH
NR 2 w Jeleniej Górze im. Stanisława Staszica
http://www.handlowka.jgora.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH
www.ekonom.jgora.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
im. Obrońców Poczty Polskiej
www.elektronik.jgora.pl

Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”
www.zstmechanikjg.republika.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
www.gastronom.yoyo.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH
im. St. Wyspiańskiego
www.zsart.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. Obrońców Pokoju 10
www.cku.jgora.pl

Justyna Kowalczyk

Więcej inforamcji na portalu www.jelonka.com
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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…

I liga!
I liga! Sudety!

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

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
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

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników - mówią sportowcy

Aldona Hawer
Fot. R.Ignaciak

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.

AH
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.

Przepraszamy
W ostatnim wydaniu naszego tygodnika wskutek pomyłki
technicznej ukazały się dwie
niewłaściwe strony poświęcone wydarzeniom sportowym.
Zawiedzionych kibiców przepraszamy.

Po błędach w uchwale, sport pod kreską
Fot. tejo

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:

Na sport z promocji
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej
na wniosek radnego Miłosza Sajnoga
2/3 środków na sport kwalifikowany,
czyli 400 tysięcy złotych przesunięto
w budżecie miasta do działu promocja
przez sport. Dzięki temu kluby, które

uginają się pod ciężarem długów, będą
mogły przynajmniej częściowo rozliczyć
się z wierzycielami i zawodnikami.
Pieniądze pochodzące z promocji będzie
można wydać na zaległości, podczas
gdy wypłacone na podstawie uchwały
o sporcie kwalifikowanym można wydać
tylko na bieżące wydatki.

- Ta poprawka umożliwi w miarę szybkie
wypłacenie tych środków, – mówi M.
Sajnog – mam nadzieję, że pozostałe
200 tysięcy kluby dostaną, gdy w
końcu zacznie obowiązywać kilka
razy poprawiana uchwała o sporcie
kwalifikowanym.
Mar

Fot. Organizator
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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.

Aldona Hawer

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. 15. 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?

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
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Wpierwszym meczu 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 białoniebieskich także jest jaworaninem
i na wygranej w dzisiejszym meczu
bardzo mu zależało.
Pierwsza połowa meczu to lekka
przewaga naszych piłkarzy. 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
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
utrzymywali 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 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
wykonywał jeszcze rzut wolny, piłka
jednak trafiła w głowę jaworskiego
obrońcy.
Ostatecznie mecz kończy się bezbramkowym remisem 0:0.
Aldona Hawer
zdjęcia: R.Ignaciak

Bez bramek na początek wiosny
Fot. R.Ignaciak

KS Karkonosze Jelenia Góra zremisowały w swoim pierwszym meczu rundy rewanżowej z zespołem Kuźni Jawor
0:0. W minioną sobotę ulegli w Świebodzicach tamtejszej
Victorii 0:1.

Mimo wielu akcji Karkonoszom nie udało się strzelić gola

Łukasz Kusiak próbuje odebrać piłkę przeciwnikowi

Kibice Karkonoszy wspierali dzielnie przez cały mecz swoich piłkarzy

Pechowa porażka Karkonoszy

Gra przez chwilę toczyła się
tylko na naszej połowie. Trener
Dulat postanowił dokonać
zmian: Daniela Bursztę wszedł
Ernest Polak, a za Kotarbę Kik.
W międzyczasie rzut wolny wykonywał Kowalski, jednak trafił
prosto w ręce bramkarza Victorii.
Trener dokonał kolejnych zmian:
za Lapina wchodzi Kusiak, a
za Kurzelewskiego Adamczyk.
Niestety mimo dość wyrównanej
gry, wynik nie ulega zmianie. W
80 minucie na boisko wbiegają
kibice Karkonoszy, mecz został
przerwany na około 10 minut.
Po wznowieniu nie udaję się naszym zawodnikom doprowadzić
chociażby do remisu, a szkoda,

Piłkarze Karkonoszy w meczu IXI kolejki IV ligi dolnośląskiej spotkali się z Victorią Świebodzice. Niestety mecz
zakończył się pechową porażką biało – niebieskich 0:1.
W pierwszej połowie oba zespoły grały wyrównaną piłkę.
Gospodarze nie w ykorzystali
dwóch rzutów rożnych, nasi
zawodnicy zaś rzutu wolnego.
Blisko szczęścia był Maciej Wojtas, który najpierw z siódmego
metra posłał piłkę obok słupka,
a potem niecelnie główkował.
Żaden z naszych napastników
nie wykorzystał dobrych sytuacji
strzeleckich. Gdy Karkonosze wy-

pracowały sobie lekką przewagę,
sędzia zakończył pierwszą połowę. Nasz zespół schodził na przerwę jeszcze w dobrych humorach
z nadzieją na bramki w kolejnych
minutach po przerwie.
Niestety 10 minut drugiej połowy wystarczył, aby Świebodziczanie cieszyli się z prowadzenia. Bramkę KSK stracił przez
„samobója” nowo pozyskanego
Lapina.
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ponieważ Karkonosze nie były
dziś wcale zespołem wiele słabszym od swojego rywala.
Mecz kończy się w ynikiem
0:1.
<b>Victoria Świebodzice – Karkonosze Jelenia Góra 1:0</b>
KSK: Dubiel, Lapin, Siatrak,
Wawrzyniak, Kuźniewski, Kurzelewski, Wojtas, Kotarba, Burszta,
Kogut, Kowalski.
Zmiennicy: Ciepiela, Smoliński, Bijan. Polak, Kik, Kusiak,
Adamczyk
Widzów: 400 w tym 70 osób z
Jeleniej Góry.

AH

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

Memoriał ku pamięci
Egona Myśliwca
W miniony piątek (3 kwietnia) na
Nartostradzie Puchatek –Ski Arena w
Szklarskiej Porębie odbyły się otwarte
zawody dla dzieci Super – Gigant o
długości ok. 1.300 m.
Zawody narciarskie poświęcone są
pamięci Egona Myśliwca – trenera
narciarskiego.
Wśród dziewczynek (rocznik 2002)
najlepsza była Wiktoria Mieszała, a
wśród chłopców Filip Roczniak , dwa
lata młodszy a najlepszy był Wiktor-

Żmudziński . W kategorii dziewczynek
w 2002-2005 wygrała Marysia
Łuczak.
U chłopców 8 i 9-letnich triumfował
Maciej Waszniewski. W grupie (5
dziewczynek z rocznika 1998- 99)
Gabriela Żmudzińska wyprzedziła
nieznacznie Aleksandrę Wikosz .
W ostatnim przedziale z tego samego wieku chłopcy zwyciężył Piotr
Jarmuszak.
red
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
Od 27 marca 2009 - 21.00 do 3 kwietnia 2009 – 23.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE

Samotne Panie chętnie poznają
samotnych panów od 50-70 lat
– oferty poważne – godz.:
9:30-12:00 i 18:30-22:00 - 075
76 75 530
20 latka dla pań i par - na wyjazdy
i nie tylko - 500 870 034
28l wysoki blondyn - dla dojrzałych starszych pań do 55 lat
celem umilenia w każdy sposób
czasu 100% dyskrecji i higieny
- 667 515 977

Samotne Panie chętnie
poznają samotnych panów od 50-70 lat – oferty
poważne – godz.: 9:3012:00 i 18:30-22:00 - 075
76 75 530
30 letni ROCCO - umili chwile
- pełna satysfakcja PANIE na
sexgłodzie. Pełna dyskrecja
zapewniona Rocco - 790 821
262
Blondynka szczupła - doświadczona czeka na Ciebie - sexowna
i rozpalona - 500 870 034
Ja 46 lat poznam panią - w celu
towarzyskim - 667 260 241
Jesteś ładną kobietą? - Lubisz
szybkie samochody i dobrą
zabawę? To zadzwoń lub napisz
do mnie, a znajdziesz to, czego
szukasz. Dyskrecja i zdrowie
- 602 254 743

Masaż erotyczny i hiszpański
- doprowadzi mężczyznę do
rozkoszy - 515 962 144
Miłe atrakcyjne panie - na wyjazdy
- 500 870 034
Pan dla pań - dyskretnie dojadę
- 785 978 416
Popadłem w małe kłopoty finansowe - szukam sponsorki. W
zamian zrobię wszystko - 727
529 644
Poznam atrakcyjna mężatkę
- Poznam w wieku min 38l, ja m
30l wysoki - 785 770 431

USŁUGI
REMONTOWE
Dekarstwo - pokrycia
(dachówka, papa, blacha) oraz
doceplenia budynków - 504
997 671
Brukarstwo układanie kostki
granitowej i betonowej (podjazdy, ścieżki, duże powierzchnie) - 075 75 14 321, 608 658
351, 668 165 266
Remonty mieszkań - pełny
zakres usług - tanio i solidnie
- 698 056 197
Usługi budowlane – remontowe, wykończeniowe, szybko
i solidnie – ceny do negocjacji
– 663 885 116
182508. Remonty - prace remontowo-wykończeniowe mieszkań
i nie tylko - regipsy, gładzie,
tynki, malowanie, panele, montaż
drzwi, sufity podwieszane. Solidnie i dokładanie - 796 801 777
182857. Roboty ziemne - wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacyjne
oczyszczalnie ekologiczne,

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:

szamba, nowa koparkoładowarka, tanio sprawnie - 785
535 629
Łazienki kompleksowo - panele
- 506 140 864
Brukarstwo - wykonywanie
nawierzchni z kostki granitowej
lub betonowej (ścieżki, chodniki,
place, tarasy, podjazdy, posesje
prywatne! Solidnie! - 792 618
355
Brukarstwo - wszystko z granitu
- Tanio, szybko, solidnie - 510
172 894
Budowy domów - stany zerowe,
ogrodzenia. Solidnie - 669 266
661
Budujemy domy - Firma budowlana Dom pod klucz - 507 445
930
Dekarsko ciesielsko-blacharskie
- Dachy od A do Z, rozbiórka
pokryć eternitowych i azbestowych - 693 788 140

Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe,
wstawiamy okna, remontujemy
stare dachy, stawiamy więźby i
nowe pokrycia dachowe od A do
Z - 693 788 140
Docieplenia, elewacje - 30 letnie
doświadczenie, fachowe doradztwo, faktury Vat. Rusztowanie.
PROXBUD - 607 730 104
Ekipa budowlana - domki jednorodzinne, instalacje elektryczne,
remonty, adaptacje - 793 677
525
Glazura, gładzie, malowanie
- panele oraz inne prace tanio i
solidnie - 608 425 553
Hydrauliczne usługi - awarie,
przeróbki, nowe instalacje. Faktura, gwarancja - 695 601 121
Hydraulika technika grzewcza
- montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Kafelkowanie - kafle łazienki
- kompleksowo, regips - 506
140 864
Kafelkowanie glazura - malowanie łazienki, usługi ogólnobudowlane tanio i solidnie - 506
140 864

Kompleksowe wykańczanie
domów - apartamentów mieszkań wszystkie roboty budowlane
- 506 140 864
Malowanie, regipsy - gładź
szpachlowa, remonty mieszkań
itp. - 516 666 638
Malowanie, tapetowanie szpachlowanie, panele - fuchy
tanio - 662 077 015
Minikoparka, Małe wykopy przyłącza wodne, kanalizacja,
gaz. Sprawnie, fachowo, odbiory
- 608 134 616
Najtańsze tynki maszynowe
- cementowo-wapienne i gipsowe, faktura VAT, jeśli potrzeba.
Ekipa z dużym doświadczeniem.
Szybko i fachowo - 601 372 447
Naprawa okien-drzwi - konserwacja, wymiana uszczelek
szyb, renowacja drewnianych,
montaż - demontaż stolarki - 606
508 723
Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika - 510 171
859
Ogólnobudowlane usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Płytki glazura panele - malowanie itp remonty mieszkań - 509
362 908
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
Remonty mieszkań domów biura
- tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp
ogólnobudowlane okolice Jeleniej Góry - 609 173 963
Remonty z pomysłem - solidnie,
szybko, przy użyciu profesjonalnych narzędzi, transport materiałów - 518 574 493
RENOMAX” ogólnobudowlane
usługi - remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606
508 723
Renowacja i przebudowa zabytkowych pieców lic.kaflami.
Budowa i przebudowa trzonów
kuchennych, pieców kaflowych,
kominków, gryli oraz wędzarni
- 793 240 007
Renowacja starych schodów - w
domach i kamienicach, czyszczenie lakierowanie bejcowanie
- 669 820 582
Roboty ziemne wykopy - nowa
koparkoładowarka przyłącza
wodne, kanalizacyjne, szamba,
ekologiczne oczyszczalnie ścieków, sprawnie, fachowo w realnej
cenie - 785 535 629

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

Szukam pracy jako budowlaniec
- przy docieplenich – elewacje,
gładzie, tynki, zbrojenia stawianie
domów od podstaw itd. - 785
473 678
Tanio wykonamy tynki - maszynowe gipsowe i cementowe.
Szybko i profesjonalnie. Faktura
vat w razie potrzeby - 667 934
227
Tynki gipsowe - Dobra jakość
- 602 473 894
Usługi dekarskie - Wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby
dachowe, elewacje i docieplenia
- 500 062 371
Usługi hydrauliczne - i inne prace
ogólnobudowlane. 25 letnie
doświadczenie. Faktury Vat,
kosztorysy - 607 730 104
Usługi remontowo-budowlane
- Remonty mieszkań, biur, adaptacja pomieszczeń gwarancja
wysokiej jakości usług i konkurencyjnych cen - 884 134 161
Usługi remontowo-budowlane
- kompleksowe wykończenie
wnętrz, docieplenia budynków
szybko tanio i solidnie - 725
659 396
Usługi tokarsko mechaniczne
- i konserwacje aut Gryfów - 785
473 678
Usługi z granitu - wykonujemy
z granitu ogrodzenia, mury,
schody, oklejanie studni, murków
- 792 618 355
Wykonam kompleksowo remonty
- mieszkań, łazienek itp. Solidnie,
szybko bez żadnych fuszerek i
poprawek - 791 969 023
Wykonujemy elewacje - remonty
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
Wywrotka do 3t - Wywrotka do 3t
- 516 146 075

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Agencja fotograficzna - ślubna,
plenerowa, biznesowa, reklamowa - 514 666 031

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Korepetycje z francuskiego
- wszystkie poziomy, tłumaczenia, matura - 691 688 237
Niemiecki – germanistka –
wszystkie poziomy, gimnazjum, matura, przystępne ceny,
tobele@o2.pl, 501 726 467
Korepetycje z matematyki - na
poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum w milej atmosferze, centrum miasta - 500
101 667
Korepetycje z niemieckiego - 25
zł za godz. - 792 226 614
Student matematyki udzieli korepetycji - gimnazjum, liceum,
studia wyższe; cena: 20 zł/godz.;
kontakt:wojtekkk4@wp.pl - 697
164 349

Udzielę korepetycji - z j. niemieckiego oraz matematyki
na poziomie SP, gimnazjum i
liceum. Dojeżdżam na korepetycje. Tanio! Istnieje możliwość
negocjacji - 605 592 763

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, ogniska,
różny repertuar – „ Muzyk
Orkiestra” – muzyka akordeonowa – 692 046 727
Zespół muzyczny Music Party
- zaprasza do czadowej zabawy
na: weselach, bankietach, studniówkach Kontakt:music-party@
wp.pl - 605 450 117
Zespól muzyczny FART - muzyka
na żywo saksofon akordeon - 609
272 704

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Usług Księgowych - 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 – 601 837 677
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 – 607 837
677 alakow@onet.eu
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
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia 511 867 216, 075 76 49 237
Profesjonalne pogotowie komputerowe - 792 371 176
Księgowość poprowadzę na
zlecenie - 501 264 881
Pracowałeś w Holandii chcesz zwrotu podatku nawet
5 lat wstecz, uzyskać rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia
zdrowotnego - zadzwoń - 695
133 584 642 03 15
Dyskretne pokoje – 661 059
918
Księgowy, rozliczenia kosztów,
rozliczenia z kontrahentami,
inne związane z działalnością
gospodarczą – duże doświadczenie – 507 540 459
Karcher - profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, rolet, tapicerki
samochodowej, wystawiam
rachunki - 609 600 807, 075
Agroturystyka U nas - zaprasza
na spędzenie wolnego czasu na
łonie natury Czernica 129 - 792
241 228

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe

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

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

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

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

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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Ścinka drzew, wycinka krzaków
- zarośli, wiosenne koszenie starych traw, cięcie drewna na opal,
łupanie, układanie. Wszystko
robię solidnie ceny do negocjacji
- 516 666 638
Auto Elektro Serwis - Diagnostyka komputerowa. Autoalarmy
- 606 171 646
Biuro Usług Księgowych - # 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;
- 607 837 677

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

Domowe pierogi tradycyjny smak
- i wykonanie dla firm, klientów
indywidualnych. Dowóz w mieście gratis - 603 516 525
Elektroinstalacje, pomiary - 664
004 464
Elektryk - instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory, tanio
- 500 602 762

Firma Elektron Centrum Zabezpieczeń - wykona monitoring,
alarmy, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, wideodomofony - 516 052 788

Ogrody - zakładanie,
pielęgnacja, kostka brukowa, murki, ogrodzenia
stalowe, oczka wodne,
wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie
- faktury VAT
- 888 680 193
Firma Elektron Centrum Zabezpieczeń - wykona instalacje alarmowe, telewizje przemysłowa,

sieci komputerowe, kontrole
dostępu - 516 052 788
Hydraulika technika grzewcza
- montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Instalacje elektryczne w domkach
- i nie tylko - montaż i naprawa.
Info pod numerem po 16. - 667
138 280
Kompleksowe koszenie trawników - boisk itd. wraz z wywózką
trawy na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 661 832 156
Kredyt dla każdego - 100%
przyznawalnosci bez BIK-u - 783
299 989
Meble szafy wnękowe - pawlacze
na wymiar tanio - 500 452 760

Odzież używana „KOKO” - wielka
wyprzedaż - 50% zapraszam!
Karłowicza 27 - 662 205 911
Ogrody zakładanie ogrodów pielęgnacja, prowadzenie, prace
porządkowe - 792 821 130
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza świadczy pomoc prawną
osobom poszkodowanym w
wypadkach, do 10 lat wstecz!
- 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza czynna od poniedziałku
do piątku 8 – 16, w środy 8 – 18
- 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza – BEZPŁATNA weryfikacja dokumentacji szkodowej!
- 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza – INFOLINIA: 0 518 132
132 - 075 75 76 256

Pozwól otoczyć się ciszą Karkonoskiego
Parku Narodowego i spędź wolny czas w Rezydencji
Lawendowe Wzgórze. Luksusowo urządzone pokoje,
przytulny salon kominkowy z kuchnią i jadalnią.
Malowniczy ogród z pięknym parkiem i altaną.
Wymarzone miejsce na kameralne
Zachełmie 64
tel. 607 44 66 44
spotkania rodzinne.

www.lawendowewzgorze.pl

Twoje n
owe miejsce w Jeleniej Górze !
o
ją imprezę kolicznościo
Zorganizujemy Two
wą
•
•
•
•
•
www.willarozawiatrow.com •

Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza zaprasza do współpracy
brokerów - 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza zaprasza do współpracy
warsztaty samochodowe - 075
75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza solidnym partnerem!
biuro@opoka.biz - 075 75 76
256
Opoka = ODSZKODOWANIE
- 075 75 76 256
Opoka – Kancelaria Odszkodowawcza oferuje profesjonalną
pomoc prawną - 075 75 76 256
Opoka – Kancelaria Odszkodowawcza, ul. Sobieskiego 56/58
58-500 Jelenia Góra, tel: 0-75
76 76 256, fax:0-75 75 24 253
- 075 75 76 256
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Opoka – Twoją Kancelarią!
JELENIA GÓRA - 075 75 76
256

Wykonywanie komlepsowe ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych,
cięcia sanitarne drzew,
ogrody różnego rodzaju
bruki naturalne i betonowe - 609 955 494
Pity - Zapraszamy do rozliczania
się za rok 2008.Biuro Rachunkowe Alizze ul. Wolności 252
Jelenia Góra - 665 664 774
Pogotowie anten Montsat - Jeleniogórski serwis antenowy z 14

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

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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

10 % rabatu na każde danie z menu w restauracji Willa Róża Wiatrów.
Kupon ważny do 19.04.2009

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

kuchnia polska

www.przycupwdolinie.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

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

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

RESTAURACJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEANYCH I USŁUGOWYCH

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

DYSPENSA

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 11 DO 23 ; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS
00

00

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

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

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

OKNA

Z DREWNA

promocja wiosenna

OKNA

Z PCW

ENERGOOSZCZĘDNE

ENERGOOSZCZĘDNE

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
U=0,7
-PODWÓJNY SYSTEM
USZCZELEK

Promocja - bez dopłaty:
-SZYBY DWUKOMOROWE
U=0,7

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl
Jelenia Góra
ul.Sudecka 51
tel. 075 642 19 99

15%
RABATU NA PIZZE W LOKALU
KUPON WA¯NY DO 19.04.2009

6-20 kwietnia 2009 r.

28

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

letnim doświadczeniem, sprzedaż montaż, serwis. satelitarne,
naziemne, zbiorcze. Wolności
52 (Mała Poczta) 075 64 28 588
- 602 810 896
Pogotowie antenowe CS-MONT
- montaż zestawów TV-SAT
wszystkich platform oraz ant.
naziemne, modernizacje,
naprawa, sprzedaż PODWALE
27 - 075 648 01 02 – 792 859
985
Pogotowie komputerowe Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Profesjonalne przekłuwanie uszu
- oraz innych części ciała w domu
klienta - 783 299 989
Przed świętami polimeryryzacja
- paneli błyszczące, antypoślizgowe - 691 772 904
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Usługi elektryczne - instalacje
elektryczne, telefoniczne, komputerowe, TV - 669 367 181
Usługi hydrauliczne - awarie
- 513 194 392

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów - pralnia
wodna 15 zł/ metr kw. netto
realizacja 3 dni - 696 205 406
Pranie dywanów - wykładzin
i tapicerek. Tanio, dokładnie
- profesjonalnie Podciśnieniowe
środkami firmy KARCHER - 601
566 508
KARCHER Sprzątanie domów
- mieszkań i biur, mycie okien,
pranie dywanów - 508 294 219
Posprzątam domki jednorodzinne - mile widziana dłuższa
współpraca. Jestem dokładna i
sumienna - 504 501 631
Posprzątamy - w domu lub w
biurze, szybko, solidnie polec
znajomym - 668 016 418

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
„MPT” Przewozy Regionalne obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin F-ra VAT 75 71 74 025, 607
763 204 e-mail maklarite@vp.pl
- 607 763 204
Auto laweta - transport - 665
540 549
Bus towarowy blaszak - wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport
kraj-zagranica do 1,5t - 606
508 723
Nowy bus maxi! - Trasy krajowe
i zagraniczne. Szybko i solidnie
- 692 723 836
Przeprowadzki kompleksowe
- Transport pianin, sejfów, itp.
- 516 146 075

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

Przeprowadzki transport - tanio i
profesjonalnie firmy mieszkania
kraj i ue warto - 500 452 760
Przewozy Regionalne - przewozy
osobowe do Czech - całodobowo.
F-ra VAT. e-mail maklarite@vp.pl
- 075 71 74 025 607 763 204
Tani przewóz osób i towarów
- kraj zagranica. Dowozy na lotniska, przeprowadzki, spedycja,
możliwość nawiązania stałej
współpracy - 609 299 360
Tani transport krajowy i zagraniczny - Ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
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

Wyjazd do Oslo - Mam wolne
miejsca w sam. Ford Transit w
kierunku Oslo w dniu 24.04.09.
Proszę o kontakt całodobowo
- 609 086 821

Zgubiono kluczyki - W okolicach
ul. Kiepury 12 zgubiono kluczyki
od auta - 517 298 390

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Kluczyki - znaleziono kluczyk do
auta marki vw prawdopodobnie
golf w okolicy ulicy Różyckiego
23 - 609 211 779
Portfelik - ul. Noskowskiego 4
/znaleziono portfelik/ - 609 299
466

Tipsy żelowe, manicure, pedicure, henna, parafina, makijaż
okazjonalny - zapraszam serdecznie - 790 769 171
Aerobik Wojcieszyce! - Poniedziałki i czwartki o 18.30! Niskie
ceny, luźna atmosfera - 662
205 911
Bioenergoterapeuta - Bioenergoterapeuta - 792 724 858
Masaż - Uwaga tanio profesjonalnie masaż odchudzający relaksacyjny i leczniczy zapraszamy
- 662 036 721
Masaż całościowy 60 min - z
dojazdem do domu ma terenie
Jeleniej Góry dojazd gratis - 500
257 931

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 - Profesjonalnie i
tanio. Również wizyty domowe
- 725 867 191
Tipsy żelowe - z dojazdem do
domu na terenie Jeleniej dojazd
gratis - 500 257 931
Gipsy - przedłużanie zdobienie
paznokci metodą żelową od 60 zł.
Regulacja brwi, henna, manicure,
pedicure. Body Piercing - kolczykowanie ciała - 500 052 695
Usługi fryzjerskie - w domu
klientki. Strzyżenie, farbowanie,
trwała. Także tipsy. Profesjonalnie. Korzystne ceny - 785
799 959
Wiosenna promocja! - Tipsy
żelowe 50 zł! Możliwość dojazdu
do klientki. Ewelina - 519 585
636

ZA DARMO
PRZYJMĘ i ODDAM
Przyjmę za darmo lodówkę i
przyjmę za darmo psa boksera
do pół roku – 663 368 701
Oddam nieodpłatnie gruz
budowlany – warunek transport – Jelenia Góra – 500 599
112
Przyjadę zabiorę - Masz problem
z pozbyciem się starych mebli
sprzętu itp. Dzwoń! Przyjadę
zabiorę - 660 778 310
Przyjmę komputer - dla 7 letniego
dziecka do celów edukacyjnych
- 668 077 306

ZGUBIONO
183760. Bury kotek z dzwoneczkiem - 28 marca w okolicach ul.
Kiepury zaginął 2-letni kocurek.
Jest on bury w prążki i ma na szyi
niebieską obrożę z czerwonym
dzwoneczkiem. Jeśli ktoś go
widział, bardzo proszę o kontakt!
- 694 066 347
183513. Skradziony labrador
- reaguje na imię Tadek, Dexter
- ma duży biały krawat - 516
600 747
Labrador młody - nagroda czeka
- 516 600 747
Mały kotek - W okolicach Kiepury
26 zaginął szary, pręgowany
kotek. Ma rudy, garbaty nosek
i jedno oczko ciemniejsze od
drugiego. Jest młodziutki. Bardzo
proszę o kontakt, jeśli ktoś go
znajdzie - 660 410 044
Uciekła zielona papuga - z czerwonym dziobem wielkości nimfy
w stronę osiedla Czarne w Jeleniej Górze. Proszę o informację,
jeśli ktoś ją gdzieś spotka - 696
046 824

ZNALEZIONO

PRACA
DAM PRACĘ
Przyjmę fryzjerkę – 500 zł dzierżawy - 669 017 071
Zatrudnię sprzedawców - kierowców w branży owocowowarzywnej z doświadczeniem
- praca ciężka popłatna - nie
sezonowa - 604 528 618
183213. Opieka na 2 tygodnie
- od soboty 04.04.2009, na świąteczne zastępstwo, Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
- 075 724 89 60
183669. Opiekunka osoby
- Niemcy - Kontakt: Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
(075) 724 8960, 0604 656 360,
cvh@op.pl - 075 724 89 60
183746. Sprzedawcy - sklep
Cloris - Nowootwierany zatrudni
doświadczonych sprzedawców,
ze znajomością kasy fiskalnej.
Informacje wyłącznie na miejscu
- Jelenia Góra, ul. Konopnickiej
8 - 515 175 729
183143. Szukamy osób z MLM
- Poszukuję kreatywnych osób do
współpracy w nowej firmie MLM.
Jeżeli interesuje Cię współpraca
odezwij się. GG. 8347129 - 607
122 636
Przyjmę do stałej pracy - w
Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, E-mail:
info@tele-market.pl - 693 100
000

Nowootwierany sklep
CLORIS zatrudni doświadczonych sprzedawców, ze znajomością
kasy fiskalnej. Informacje wyłącznie na miejscu - Jelenia Góra, ul.
Konopnickiej 8
Administrator Linux - Oczekiwania: -wykształcenie wyższe
-doskonała znajomość systemów
rodziny Linux oraz FreeBSD,
znajomość Postfix, Sendmail,
Apache, PHP, Mysql Aplikacje:
praca@fruli.pl - 075 64 46 582
Agencja ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Jeleniej
Góry i Szklarskiej Poręby. Praca
na stałe. Mile widziane młode,
zdrowe osoby. - 605 097 861
Agencja ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby.
Praca na stałe. Mile widziane
młode osoby. - 605 097 861
Agencja pracy - Zarejestruj się,
prześlij swoje CV - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr -Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 , biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 43 965, 605 661 481
Agent d/s odszkodowań - Praca
dla agenta d/s odszkodowań
wypadkowych. Wynagrodzenie
prowizyjne (wiek od 28 lat) CV na
adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 501 039 202
Agent d/s odszkodowań - Kancelaria Brokerska poszukuje do
współpracy osób na stanowisko
agenta d/s odszkodowań wypadkowych. Praca prowizyjna(wiek
od 28 lat) CV na adres:rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
Agent d/s ubezpieczeń - uwaga
praca - czynni agenci d/s ubezpieczeń majątek-życie. Wynagrodzenie prowizyjne,(wiek od 28
lat) CV na adres e-mail: praca@
centim.pl - 501 039 202
Agent ds. odszkodowań - EuCO
poszukuje chętnych do pracy na
umowę-zlecenie bądź z zarejestrowaną działalnością. Wynagrodzenie prowizyjne - możliwość
stworzenia własnej struktury
agentów - 663 937 173

Agent ubezpieczeniowy - Praca
dla agenta ubezpieczeniowego
(wiek od 28 lat) wynagrodzenie
prowizyjne. CV na adres e-mail:
praca@centim.pl - 501 039 202
Akwizycja OFE - za każdą umowę
do OFE powyżej 20 zł składki z
ZUS-u płacę od 300 zł do600 zł
plus 1,5 % od kapitału klienta.
- 063 244 59 09
Asyst sprzedaż - magazyn osoba na staż (z możliwość
dalszego zatrudnienia) w ramach
projektu PUP pod nazwą ‘Kapitał
ludzki – inwestycja w człowieka;
znajomość branży motor (felgi,
opony. info@felgibenet.pl - 075
64 820 08
Auto serwis zatrudni - Poszukuje do warsztatu samochodowego osobę, która ma pojęcie
o mechanice pojazdowej oraz
drobnych napraw blacharskich,
a także mile widziana własna
działalność gospodarczą - 603
812 829
Avon przyjdź do biura - Lubisz
kosmetyki? Chcesz kupować
je taniej lub mieć je za darmo?
Chcesz zarabiać pieniądze?
Lubisz dostawać prezenty?
Zadzwoń lub napisz GG2536594
- 667 268 964
Żyj zdrowo - Poszukuje do współpracy pięć osób łatwo nawiązujących kontakty z ludźmi. Praca w
formie dodatkowej lub na stałe.
Wykształcenie nie jest ważne,
zapewniamy szkolenia - 605
886 196
Barman w Świeradowie - nowo
otwarty hotel w Świeradowie
zatrudni barmana-kelner telefonicznie lub osobiście w Świeradowie na ulicy 11 listopada 15
- 668 308 538
Barmanka - Schronisko GÓRSKIE Dom Śląski Karpacz. Pracuje się i mieszka w schronisku,
wolne w miesiącu uzgadniane,
własny pokój, wyżywienie zapewnione. Niewymagane doświadczenie, niepaląca - 502 231 035
Barmanka - kelnerka - w pizzerii
- 665 163 087
Barmanka/kelnerka - przyjmę
kelnerkę i barmankę do kawiarni
PPCAFE w Cieplicach, studenci
studiów dziennych i zaocznych.
Tylko naprawdę zainteresowani
pracą. - 693 389 92
Biuro obsługi klienta - Praca w
BOK. 1260 brutto w okresie próbnym. Od pn do pt. Wykształcenie
min. średnie. Cv ze zdjęciem proszę wysyłać na adres: rekrutacja.
wioletta@poczta.fm
Biznes - Międzynarodowa firma
zdrowotna poszukuje 5 współpracowników. Szkolenie od podstaw.
- 669 409 218
Branża kominkowa - kamieniarza ze znajomością podstaw
budowlanych i kamieniarstwa.
Poszukuję osoby bezrobotnej z
Jeleniej Góry. Wynagrodzenie
1276 zł brutto. - 506 646 168
Budowa - potrzebuję dwóch
pracowników do prac zbrojeniowo-betonowych i murarskich
z doświadczeniem lub bez - 515
550 789
Chętne kobiety do pracy - Firma
Kosmetyczna poszukuje do
pracy, osoby chętne do pracy.
Dogodne godziny pracy, dobre
zarobki i satysfakcja. Zadzwoń
- 607 100 923
Cieśla szalunkowy - Firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie - 075 64 64 557, 501
418 553
Dla kobiet - Jesteś młodą kobietą
18-24 Lata. Chętna sukcesu
Praca w UE - Tylko 100% Dyskrecji - praca legalna. Dla 100%
Zdecydowanych - 726 312 677
Dla młodych - 1.000.000 Klientów – to nasz atut. Zatrudnimy
najlepszych do obsługi klienta
- 75 764 70 19
Dla młodych - Praca w firmie
medialnej - dział obsługi klienta
- 75 764 70 19
Do marketingu - Zatrudnię osoby
ze znajomością języka francuskiego. CV proszę przesyłać
na marketing@izo-term.pl - 606
786 640
Do nieruchomości - Zatrudnimy
osoby z Jeleniej Góry, powyżej
25 lat, posiadające samochód
oraz umiejętności obsługi komputera. Aplikacje - CV i LM na
e-mail: biuro@stepien.org.pl

Do obsługi e-mail - Poszukuję
pilnie pracownika do obsługi email. Atrakcyjne wynagrodzenie!
Więcej informacji roxana.35@
o2.pl
Do sprzątania - Pilnie zatrudnię firmę do sprzątania salonu,
anita.doniec@centertel.pl - 510
106 315
Dodatkowa logopeda - 2 godz.
tygodniowo - 508 829 338
Dodatkowa praca - MLM poszukuje sumiennych i uczciwych
współpracowników do skutecznego zarabiania w domowym
zaciszu. Wysokie zarobki uzależnione od wkładu pracy. Kontakt
e-mail: maniekmlm@wp.pl
Doradca finansowy - Specjalista
Ubezpieczeniowo-Finansowy/
Menadżer, wymagania: ukończone 25 lat, niekaralność, min.
średnie wykształcenie. CV do
20.04 na adres email: malgorzata.pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl - 512 332 901
Doradca finansowy - Do nowo
otwieranej placówki finansowej w
Jeleniej Górze zatrudnimy mobilnych doradców finansowych.
Zainteresowanych ofertą prosimy
o CV i LM na adres: j.oziemski@
capitalpro.eu - 728 921 037
Firma budowlana - zatrudni
murarzy, cieśli, zbrojarzy - 507
445 930
Florystkę - kwiaciarnia nawiąże
współprace z florystką, 6 zł/h
doświadczenie wymagane w
pracy w kwiaciarni - 501 013
094
Fryzjer męski - fryzjera/kę
męskiego (centrum Jeleniej)
- 602 235 901
Fryzjerki i tipserka - oferuję najwyższą stawkę w mieście .Jest
możliwość wynajęcia stanowiska
JELENIA GÓRA - 781 191 833
Hostessy - promocje! - Hostessy
- promocje alkoholi. CV: zdjęcie
całej sylwetki, wzrost i wiek. Wałbrzych, Jelenia Góra, Bolesławiec, Legnica, Lubin. mail: tom.
tom@epf.pl - 509 964 851
Inżynier elektryk - Firma elektryczna zatrudni inż. elektryka do
pracy w przy sporządzaniu ofert.
- 075 646 99 85
Kandydaci do komisji - poszukuję
kandydatów do komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego 7 czerwca 2009
roku. Dieta to ok. 140 zł. Ważne
do 18-04-2009 - 507 178 049
Karpacz - Wiosenne porządki
w ogrodzie - praca lekka- od
zaraz. Wyplata codziennie. Może
być z zakwaterowaniem - 601
713 906
Karpacz - praca - Karpacz - mężczyzna w sile wieku potrzebny
do pracy w pensjonacie- przy
ogrodzie. Wyplata codziennie
- 601 713 906
Karpacz - praca fizyczna - osoba
do pracy w pensjonacie rożnej.
Mężczyzna Praca os zaraz.
Wyplata codziennie - 601 713
906
Karpacz Górny - Przyjmę do
pracy Panią która zajmie się
porządkami w Ośrodku Wczasowym. Po okresie próbnym
możliwa praca na stałe - 691
503 580
Kelner/kelnerka - Hotel „Alpejski”
**** w Karpaczu zatrudni kelnera/
kelnerkę ze znajomością języka
niemieckiego. CV prosimy przesyłać na adres: biuro@alpejski.
pl - 601 775 278
Kelnerka - do restauracji nie
daleko Gryfowa Śląskiego w Złotym Potoku, CV proszę przesyłać
na e-mail zlotypr@op.pl - 075
784 71 55
Kelnerka - Karpacz - Praca w
charakterze kelnerka - pokojowa.
Praca na zmiany na stałe. Wynagrodzenie - 1300 zł na rękę. - 075
75 32 308
Kelnerka i pomoc kuchenna
- Złoty Potok Resort 40 km od
Jeleniej Góry - 075 784 71 55
Kelnerka/barmanka - Do PP
CAFE w Cieplicach przyjmę
studentki studiów dziennych i
zaocznych. Proszę tylko o zdecydowane, poważne oferty - 693
389 292
Kierowca B, C, E - Podejmę
pracę posiadając powyższe
uprawnienia - 796 635 171
Klub kawy - Klub Santos Coffee jest to biznes, który może
wykonywać każdy nawet osoby

początkujące w MLM kontakt
GG8170064 –
Konserwant - złota raczka Pensjonat zatrudni w Karpaczu
umowa, z bliskiej okolicy oferty
pensjonat500@wp.pl
Konsultant d/s sprzedaży Przyjmę na stanowisko konsultant d/s sprzedaży (ERA GSM)
osobę młodą, komunikatywną,
znającą obsługę komputera. CV
na jeleniagora2@alkom-gsm.
com.pl - 608 057 718 / 075 75
50 299
Konsultant/sprzedawca - Praca
na stanowisku konsultant/sprzedawca. Wymagania; komunikatywność, solidność. Mile widziana
znajomość branży satelitarnej.
CV na biuro@mont-sat.pl - 596
23 215
Kopanie ogrodu - poszukuję
kogoś do pokopania ogrodu
email to paula_jg1@o2.pl - 075
82 76 839
Kucharz - Przyjmę kucharza do
restauracji Złoty Potok nie daleko
Gryfowa Śląskiego kontakt telefoniczny lub osobiście, a Cv proszę przesyłać na e-mail zlotypr.@
op.pl - 075 784 71 55
Kucharz - Poszukuje kucharza
do restauracji w Karpaczu - 514
197 923
Marketing i sprzedaż - Szukasz
nowych i skutecznych możliwości
zarobkowych? Przekonaj się, że
warto. Bądź pierwszym handlowcem na rynku. Napisz: czandler@
g.pl GG-4516142
Mechanika - samochodowego od
zaraz - 608 210 531
Murarz - potrzebny do remontu
budynku, może być rencista - 512
428 711
Murarz klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca za
granicą. Wysokie wynagrodzenie
– 075 64 64 557, 501 418 553
Na budowę - poszukuję osób
do pracy na budowie - 663 500
666
Na stałe lub dodatkowo - Gabinet
dietoterapii poszukuje do współpracy - 5-ciu komunikatywnych i
ambitnych osób, zainteresowanych osiąganiem ponad przeciętnych dochodów. Zapewniamy
przeszkolenie. - 691 96 76 76
Ochrona do sklepu - Zatrudnię
pracownika ochrony do Sklepu
Spożywczego w Cieplicach. - 075
64 57 242
Ochrona sklepu - Zatrudnię
Pracownika Ochrony do Sklepu
Spożywczego w Cieplicach - 075
64 57 242
Od zaraz - praca dla konsultanta
handlowego 1800 netto - 694
78 76 54
Ogrodnictwo - szukam osoby
lub dwóch do prac w otoczeniu
domu. proszę o telefony po 17-tej
- 508 058 160
Ogrodnika - Ogrodnika - 606
991 160
Operator - przyjmę operatora
na koparkoładowarkę - 669
935 107
Operator koparki - Poszukuję
operatora koparki kołowej 16-to
tonowej - 601 789 268
Opieka-Niemcy - pilnie potrzebna
Pani do opieki w Niemczech od
07.04.09r. Wymagane prawo
jazdy. Wynagrodzenie 1300
euro plus zwrot kosztów podroży
077 43 54 075 lub 511 844 939
Tomasz Bira
Opiekunka 2-3 h dziennie zatrudnię panią do opieki nad
dzieckiem 2-3 godziny dziennie
od godz. 14 do 17. Proszę dzwonić codziennie od godz. 9 do 14
- 504 532 871
Opiekunka do dziecka - Poszukujemy opiekunki do opieki nad
9-miesięcznym dzieckiem. Gwarantujemy bardzo dobre warunki
pracy. Elastyczne godziny pracy.
Osiedle Park Sudecki - 601 147
725
Opiekunka do dziecka - szukam
opiekunki do chłopca 19 miesięcznego najchętniej z terenu
Cieplic (osiedle XX-lecia) telik@
o2.pl - 603 439 464
Opiekunka - szukam opiekunki do
16 mies. chłopca weekendy(nie
każdy) (najlepiej z Cieplic) 2,50
godz. - 695 521 439
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza zaprasza osoby lubiące
wyzwania i samodzielne. Chcesz
zostać naszym przedstawicie-
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lem? Wynagrodzenie prowizyjne!
Przyjdź i dowiedz się więcej - 075
75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza, przedstawicieli, wynagrodzenie prowizyjne - 075 75
76 256
Oriflame - Wpisowe 1 zł + 90 zł
+ zestaw 20 próbek + wspaniały
program witamy zapraszam GG
12499228
Oriflame - Zapraszam wszystkich
chętnych do wstąpienia do Klubu
Oriflame. Oprócz kosmetyków z
30% rabatem członkostwo niesie
wiele korzyści - sam zadecyduj,
jak je wykorzystasz. Napisz do
mnie GG 12499228
Orlen - od zaraz - podjazd. W
sprawie pracy dzwonić od 9.00
do 12.00. - 075 76 46 887
Osoba do handlu - potrzebuje
osoby do handlu warzywami na
stoisku na terenie Jeleniej Góry
- 604 528 618
Osoby do sprzedaży – poszukuję
młodych operatywnych osób najlepiej kobiet do sprzedaży okularów na terenie Jeleniej Góry.
Proszę dzwonić między godziną
18-20 Edyta - 607 145 119
Panie i panów - chcących reprezentować Kancelarię Odszkodowawczą, wynagrodzenie
prowizyjne - 075 75 76 256
Parafia szuka organisty - Poszukujemy organisty, również uczeń
szkoły muzycznej chcący się
przyuczyć - 607 604 560
Pilnie kucharz! - Praca w pizzerii
w Szklarskiej Porębie - 608
642 870
Podejmę dorywczo pracę - w
zakresie ogólnobudowlanym,
nawet jako pomocnik - 503 981
546
Pokój - przytulny pokój z aneksem kuchennym łazienką pół
pietra niżej w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze - 781
95 75 35
Pomoc kuchenną - Przyjmę do
pracy pomoc kuchenną z okolic
Gryfowa Śląskiego, w Restauracji
Złoty Potok. Kontakt telefoniczny
lub osobiście w godzinach od
08:00 do 11:00 - 075 784 71 55
Pomocnik budowlany - poszukuję pomocnika przy pracach
kamieniarsko-budowlanych.
Mile widziany własny transport,
lecz nie konieczny. Wymagane
doświadczenie na podobnym
stanowisku. - 695 504 962
Poszukuję opiekunki - do opieki
nad 8 letnim dzieckiem, jeden
tydz. odprowadzenie do szkoły,
a drugi przyprowadzenie i opieka
do 19 godz. 4zł./h. - 694 900
333
Poszukuje osoby biegle - znającej obsługę programu SPSS.
Proszę dzwonić do piątku tj. Do 3
kwietnia br. - 888 538 037
Poszukujemy pilarza - L.M.P.
Batiment do pracy we Francji z
min. 2- letnim stażem pracy w
zawodzie. Obowiązkowe ubrania
robocze, (praca legalna) - 662
770 81
Potrzebne korepetycje - z j. niemieckiego (najlepiej student germanistyki) pilnie - 695 299 256
Pilnie potrzebuje korepetycji z
matematyki do piątku 3 kwietnia
.Studiuje ekonomię na 1 roku
zaocznie. Proszę dzwonić od
godz.18-22. - 695 828 601
Praca - jeżeli masz czas i dostęp
do Internetu, chcesz dorobić do
pensji lub uzyskać konkretny
dochód to nie czekaj dłużej!!!
Pisz na maila iwonaskrzyp@
wp.pl Wszystko zależy od twojego zaangażowania. - 669 979
796
Praca - przyjmę do pracy w
ogrodnictwie - 605 410 790

Praca - dla osób z doświadczeniem w telemarketingu - 513
067 750
Praca - dla ludzi z doświadczeniem w MLM. Kreatywnych,
operatywnych i chcących działać.
Zapewniamy pomoc i szkolenia.
- 513 067 750
Praca - potrzebny od zaraz
mężczyzna do pracy w Karpaczu
- Złota rączka. Bardzo pilne - 607
445 996
Praca - 15 złoty na godzinę - 504
634 555
Praca - rencista, emeryt - Zatrudnię do pracy w małym sklepie
spożywczym w Cieplicach osobę
na rencie lub emeryturze - 783
743 043
Praca dla kobiet - zatrudnię panią
do pracy w ogrodnictwie, tylko
dla osób lubiących rośliny, mile
widziane doświadczenie - 605
410 790
Praca dla kobiet - Przyjmę panie
chętne do pracy do agencji w
Niemczech i nie tylko. Duże
zarobki. Zadzwoń dowiesz się
- 726 312 677
Praca dla kobiet - Poszukuje
do współpracy osoby chcące
podjąć prace i spotkanie informacyjne ODK Zabobrze blaszak
7.04.2009 godzina 16.00
Praca dla miłych kobiet - zapraszam mile panie do pracy w
Niemczech na prywatny apartament, doskonale warunki
pracy, wysokie zarobki, praca
legalna, zainteresowana proszę
o kontakt. Również oddzwaniam
– 004915783578585
Praca dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Karpaczu, Szkoła 707 zatrudni
nauczyciela nauczania zintegrowanego i języka angielskiego.
e-mail: szkola707.wp.pl - 075
76 163 39
Praca dla szwaczek - stała lub
dodatkowa. Wymagana umiejętność uszycia klasycznych
spodni jeansowych. Atrakcyjne
wynagrodzenie - 075 75 501 20
509 282 546
Praca do meblowego - potrzebna
osoba do sklepu meblowego w
Cieplicach - 504 092 192
Praca dodatkowa - nowa firma
WINALITE Polska poszukuje
współpracowników. Praca nie
tylko dla kobiet - 660 380 398
Praca dorywcza - lekka praca trzy
dni w tygodniu, dobra płaca 9 zł
godz. - 726 340 693
Praca Holandia - Agencja ALMA
VAR skieruje do pracy w Holandii.
Kobiety i mężczyźni - szklarnie,
hale produkcyjne. Jelenia Góra,
Działkowicza 32A; almavar@
almavar.pl - 075 647 44 02
Praca na myjni - Od zaraz praca
na myjni ręcznej. Doświadczenie
mile widziane - 601 544 504
Praca od zaraz - Piekarnia w
Mysłakowicach: SPRZĄTANIE,
dobre warunki pracy i płacy - 516
125 311
Praca od zaraz - Praca dla kobiet
w firmie kosmetycznej Oriflame
w różnym wieku - dobre zarobki,
dowolne godziny pracy. Zadzwoń
już dzisiaj i umów się na spotkanie informacyjne zapraszam
– 607 100 923
Praca od zaraz - potrzebna
osoba do sklepu zabawkowego
wysoki zarobki - 698 509 635
Praca - zatrudnię do sklepu spożywczego. Wymagane doświadczenie, znajomość kasy fiskalnej,
miła aparycja, solidność i uczciwość. - 697 596 879
Praca przy opiece Niemcy - Pilnie potrzebne Panie do opieki w
Niemczech. Wymagana podstawowa znajomość języka. Płaca
od 1200 euro plus zwrot kosztów

za dojazd - wiadomość pod nr tel.
077 43 540 75 lub 511 844 939
Tomasz Bira
Praca w bankowości - bank
poszukuje mobilnych doradców
klienta. Praca w okolicach Jeleniej Góry. Oferujemy: wysokie
wynagrodzenie uzależnione od
wyników. Wymagamy: gotowości
do otwarcia własnej dział. gosp.
- 667 948 793
Praca w barze - poszukujemy
barmana/barmanki do pracy
w weekendy w nowo otwartej
dyskotece Drukarnia w Jeleniej
Górze. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie CV w barze
przy ul. Konopnickiej 1. Warunekmin.21 lat - 691 049 301
Praca w fi nansach - AXA Polska poszukuję przedstawicieli.
Wysokie wynagrodzenie stałe.
Nauczymy nowego zawodu.
Jeżeli lubisz ludzi wyślij cv i lm na
jacek.potrzeszcz@axa-polska.
com.pl - 507 051 965
Praca w Grecji - organizujemy
cotygodniowe wyjazdy kobiet do
pracy w Grecji. Umowa na czas
nieokreślony. Zapraszamy do
biura ALMA VAR Jelenia Góra,
Działkowicza 32A. e-mail:almavar@almavar.pl - 075 647 44 02
Praca w Holandii - na budowie
i nie tylko stawka 7 E +Zakwaterowanie +Wyżywienie - 725
120 451
Praca w Holandii - kierujemy
osoby do pracy w HOLANDII,
kobiety i mężczyźni. Wyjazdy
w każdy piątek. Zapraszamy do
biura ALMA VAR Jelenia Góra,
Działkowicza 32A, e-mail:almavar@almavar.pl - 075 647 44 02
Praca w Holandii dla pań - w
szklarniach przy truskawkach dla
Pań do 40 roku życia w Holandii
- 075 75 23 230
Praca w Karpaczu - Karpacz
- od zaraz potrzebny sprawny
fizycznie mężczyzna do prac
wiosennych w ogrodzie - 601
713 906
Praca w Niemczech - legalnie
przy opiece osób starszych
wynagrodzenie od 1550-2050
euro za m-c. Wymagany znajomość jęz.W stopniu podstawowym – 00492717031956
Praca w ogrodzie - Z terenu
Karpacza potrzebny do pracy
mężczyzna. Praca przy ogrodzie. Wyplata codziennie. - 607
445 996
Poszukuję osoby z okolic
Bukowca, Kowar, Ścięgien,
Mysłakowic do prac porządkowo ogrodniczych. Wskazane
umiejętności „złotej rączki”
- 604 200 639
Pracownia reklam - zatrudni
od zaraz osobę mającą predyspozycje w tym zawodzie i
aktywację do pracy. Szczegóły
mail: papuga@papuga.net.pl
- UMOWA O PRACĘ! Od zaraz
- 501 066 070
Pracownik do obsługi e-mail.
Oczekujemy poważnych zapytań od osób, które chcą zarobić
poważne pieniądze. seweryn30@wp.pl
Pracuj i chudnij - zapraszam do
współpracy osoby, które przy
okazji chcą trochę stracić na
wadze. - 691 96 76 76
Prezentacja maturalna - zlecę
napisanie prezentacji maturalnej na temat: „Funkcja przyrody
w dziele literackim. Omów na
wybranych przykładach” proszę
o kontakt pod adresem e-mail:
kontakt@twoj.info
Projekt zarządzanie - Szukam
kogoś do zadania projektowego
z zarządzania - 601 405 654
Projektant mebli - przyjmę
osobę znającą podstawy pro-

jektowania mebli kuchennych i
szaf wnękowych. - 600 963 296
Przedstawiciel bankowy - Praca
dla dużego Banku. Umowa pracę,
pełen etat, samochód służbowy.
Oczekujemy: doświadczenia
w sprzedaży, prawo jazdy kat.
B/CV na adres: cv@promore.
pl z dopiskiem: nr ref: PB/JG/J
- 587 815 880
Przedstawicieli - Kancelarii
Odszkodowawczej, wynagrodzenie prowizyjne. Zapraszamy na
rozmowy osoby doświadczone,
dynamiczne i samodzielne - 075
75 76 256
Przyjdź do biura!!! - Dołącz
do grona konsultantek
Avon, Prezenty dla nowych
konsultantek(dodatkowo torba
Batyckiego Szkolenia kosmetyczne, Zysk do 40%z własnej
sprzedaży i do 10%ze sprzedaży grupy GG2536594 - 667
268 964
Przyjemna praca od zaraz - Centrum likwidacji nadwagi i otyłości
poszukuje osoby na stanowisko
konsultanta do spraw właściwego
odżywiania. Miele widziani studenci i nie tylko. Zapewniamy
szkolenie od podstaw. - 691
063 023
Psycholog dziecięcy - praca
dodatkowa dla psychologa dziecięcego, 1 lub 2 godz. tygodniowo
- 508 829 338
Recepcjonista - z biegłym jęz.
niemieckim, odpowiedzialny 665 501 228
Recepcjonista - z językiem niemieckim - 665 501 228
Remont! - zlecimy remont balkonów - oferty - 075 64 20 842
Restauracja Pizza Hut - zatrudni
pracowników obsługi klienta.
Kontakt bezpośrednio w Restauracji przy ul. 1-go Maja 5 lub tel.
- 075 76 46 622
Sprzątanie - od zaraz zatrudnię
w piekarni operatywną panią, do
wykonywania prac porządkowych
- 516 125 311
Sprzedawca - potrzebna osoba
do sklepu meblowego - 504
092 192
Sprzedawca ds. art. met. - AB
RENOWA poszukuje do pracy w
Jeleniej Górze SPRZEDAWCY.
Wymagana wiedza z zakresu
art. metalowych i złącznych.
cv na adres mailowy: damian.
jedrzejewski@bechcicki.pl - 075
643 23 04
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Sprzedawcę do sklepu - Zatrudnię kasjerkę/sprzedawczynie do
sklepu spożywczego w Jeleniej
Górze (centrum miasta- Mała
Poczta) - 726 333 904
Staż fryzjerski - Poszukuję osoby
chętnej do przyjęcia stażystki do
salonu fryzjerskiego - nieodpłatnie (dotacja z PUP - 13 tys. zł) na
okres pół roku. - 601 297 607
Szef kuchni - Hotel „Alpejski” w
Karpaczu zatrudni szefa kuchni.
CV prosimy przesyłać na adres:
biuro@alpejski.pl. - 601 775
278
Szklarska - lody włoskie - możliwość przedłużenia na czas
nieokreślony - 668 382 870
Trener Wellness - Poszukujemy
3 komunikatywnych osób, które
przeszkolimy i umiejscowimy
jako konsultantów i doradców
d/s figury, zdrowego odżywiania
i suplementacji. Zgłoszenia CV
i LM : e-mail:crw.team@wp.pl
- 605 588 280
Tynkarza - z doświadczeniem
- 667 934 227
W domu - praca - 665 148 488
W Niemczech - (do opieki) od
7 kwietnia. Wymagane, prawo
jazdy i znajomość jez.niemieckiego - +4915777261226
W Szklarskiej Porębie - Poszukuję uczącej się dziewczyny, w
wieku 18-26 lat do pracy przy
promocji słodyczy 3 i 4 kwietnia.
Umowa zlecenie, stawka 9,43 zł
brutto/h - 508 040 045
Współpraca - Konsultantów,
trenerów do odnowy biologicznej
- dodatkowo 3000 zł, w Jeleniej
Górze, Lubaniu, Bolesławcu.
- 601 703 765
Współpraca - wysokie dochody
- 511 158 158
Współpraca - działalność, która
pasuje w jednym lokalu z kwiaciarnią np. sklep po 5 zł, mydlarnie zmniejszymy koszty stałe
- 501 013 094
Wulkanizator - Dam pracę od
zaraz w dużym auto centrum w
Jeleniej Górze na stanowisku
wulkanizacja/wymiana opon 601 544 504
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Zatrudnię kamieniarza - ze znajomością podstaw budowlanych i
kamieniarstwa. Poszukuję osoby
bezrobotnej z Jeleniej Góry.
Wynagrodzenie 1276 zł brutto
- 506 646 168
Zatrudnię kucharz - w restauracji
Złoty Potok nie daleko Gryfowa
Śląskiego możliwość zakwaterowania. CV proszę przesyłać
na adres zlotypr@op.pl - 075
784 71 55
Zatrudnię osobę - z umiejętnościami do wykonywania remontów
i kierowania zespołem - 607
138 576
Zatrudnię stolarza - wymagane
doświadczenie w montażu mebli
kuchennych i szaf wnękowych
- 500 452 760
Zatrudnimy 3 osoby - Poszukujemy firm i osób chętnych do
pracy przy sprzedaży usług firmy
NETIA i NEOTEL. Najwyższe
stawki, początkowo umowa zlecenie. Prosimy o przesłanie CV
biuro@agdar.eu - 791 160 357
Zduna - szukam zduna do współpracy montaż pieców kaflowych, kuchnie, kominki. Solidny
i dokładny z uprawnieniami - 605
120 468
Zlecę budowę domu - jednorodzinnego, wolnostojącego domu
- kontakt mailowy pupupidu5@
o2.pl
Zostań przedstawicielem - Kancelarii OPOKA! Oferujemy wynagrodzenie prowizyjne. Branża
– odszkodowania - 075 75 76
256

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Poszukuję pracy - kierowca
kat. B, lat 36 - kraj i zagranica
- 605 913 469
Matka na urlopie wychowawczym zaopiekuje się dzieckiem
- 075 75 239 98
Księgowa, wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie,
znajomość nowoczesnej księgowości podejmie poważne
propozycje pracy - 698 088
769

OGŁOSZENIA SMS : REGULAMIN
1. Zabrania 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

6-20 kwietnia 2009 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

PRENUMERATA

Murarz tynkarz podejmie pracę
– 663 114 219
Fizjoterapeutka, studia licencjackie, podejmie pracę w
Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943
Opiekunka pomoże w prowadzeniu domu, sprzątanie,
wyprowadzanie psa itd. – 668
365 005
Pilnie podejmę pracę na stanowisku pokojowa, pomoc
kuchenna, kelnerka, posiadam
doświadczenie, auto, prawo
jazdy - 601.693.850 na terenie
Jeleniej Góry
Młody, dyspozycyjny pilnie
podejmie każdą pracę - 503
465 956
Podejmę się sprzątania
pomieszczeń biurowych –
dokładna i sumienna – 075 64
27 017
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu – jestem sprawną
emerytką, mam dużo wolnego
czasu – mieszkam w Cieplicach, koło Wałów – 075 64
18 666
Wokalistka z doświadczeniem
podejmie pracę w zespole na
imprezy okolicznościowe – 518
202 710
Opiekunka do dziecka podejmie pracę – 517 757 727
2 języki, kierowca - młody,
prawo jazdy, własny samochód,
język angielski i holenderski,
informatyk podejmie pracę na
terenie jeleniej Góry i okolic - 886
394 855
23 latka - po pedagogice, j.
angielski w st. komunikacyjnym,
j. migowy w st.kss1, prawo jazdy
kat. B - 501 181 274
Kasjer/Sprzedawca - w sklepie
bądź ochronie - sklepu - duże
zaangażowanie w pracę, wiedza i
doświadczenie - 781 957 491
Kierowca zawodowy - Pilnie
podejmę prace, kat. B, C, E - 516
817 081
18 lat - od poniedziałku do piątku
najlepiej od zaraz na terenie
Jeleniej Góry. Dobra znajomość
języka niemieckiego - 501 627
252
19 lat - Chętnie podejmę się
pracy w godzinach popołudniowych i na weekendy. Pracowałam już jako hostessa, ale inne
propozycje też chętnie rozpatrzę
- 725 667 575
21 lat - Cieplice uczennica podejmę pracę w gastronomii
bądź handlu, doświadczenie,
znajomość kas fiskalnych, programów gastronomicznych, język
angielski - 796 740 252
28 latka - wykształcenie średnie
- Pracowałam jako sprzedawca
w sklepie AGD (znajomość kasy

fiskalnej), przedstawiciel w firmie
pożyczkowej, barmanka, kelnerka i opiekunka dzieci. Praca
najlepiej w Jeleniej lub okolicach
- 660 133 167
Absolwentka liceum - na stanowisku sprzedawcy lub kasjerki agatqua11@wp.pl - 665 913 713
Absolwentka liceum Młoda, ambitna i pracowita
absolwentka(za miesiąc) liceum
profilowanego w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
szuka pracy na okres czerwiec
- sierpień - 605 151 724
Administrator Microsoft - Informatyk - administrator z doświadczeniem podejmie pracę, chętnie
umowa o dzieło/zlecenie. Servery 2003/2008, administracja,
konfiguracja, doradztwo, sieci
komputerowe - 606 778 233
Brukarze - podejmiemy pracę
- 798 497 521
Budowa - Mężczyzna, 32 lata jako pomocnik budowlany. Pilne
- 885 303 715
Budowa - mężczyzna 21 lat.
Pracowity i systematyczny. Jako
pomocnik (doświadczenie 2-letnie) Gwarantuje „solidny” wybór!
- 513 050 909
Budowa - Mężczyzna 27 lat pilnie
poszukuje pracy jako pomocnik
na budowie - uczciwy, pracowity
- 605 395 306
Budowa - jako pomocnik na
budowie - 600 185 431
Chałupnictwo - podejmę się
każdej pracy chałupniczej.
MaNie1986@poczta.onet.pl 721 719 919
Dodatkowa praca - Podejmę
pracę dodatkową najlepiej w
biurze - 505 143 037
Dorywczo w Karpaczu - 3-4 godz
dziennie od poniedziałku do
piątku - 696 889 882
Elektronik - podejmę pracę - 663
569 742
Elektronik / programista - Podejmę
pracę w serwisie/sklepie elektronicznym lub jako programista
PHP, SQL - 663 569 742
Elektryk - podejmę pracę - 798
497 521
Emeryt szuka pracy - Podejmę
pracę stałą dodatkową, wiek 66
lat - 669 417 059
Emeryt szuka pracy - wiek 66
lat, zawodowe, emeryt podejmę
pracę od zaraz na 1/2 etatu bądź
na stałe - 075 75 31 188
Hydraulik - wszystkie instalacje i
systemy - 509 901 497
Hydraulik - Monter instalacji
budowlanych. 34 lata, doświadczenie, fachowiec, język angielski,
czeski i francuski komunikatywnie
- 514 147 292
Hydraulik - hydraulik podejmie
pracę od zaraz - 669 071 435

Inż. elektroniki i telekomunikacji - Wykształcenie: mechanik
pojazdów samochodowych, technik informatyk, inż. elektroniki i
telekomunikacji. Lat 27. Prawo
jazdy kat. B, własny samochód.
Dyspozycyjny - 709 267 089
Instruktor kat. B - jako instruktor lub kierowca dyspozycyjny,
odpowiedzialny i kompetentny
- 692 695 310
J. niemiecki recepcja - recepcjonistka, fakturzystka, doświadczenie, komputer - 508 910 244
Jako barman kelner - na terenie
Jeleniej Góry - 726 312 677
Jako ekspedientka - znajomość
kasy fiskalnej, terminala, miła
aparycja i uczciwa - 663 391
537
Jako murarz tynkarz malarz
- Szukam pracy i inne prace
budowlane - 667 178 723
Każdą Olszyna - Młody 29 lat
podejmie się każdej pracy, chętnie fizyczna, posiadam doświadczenie w stolarstwie lecz nie
koniecznie, prawo jazdy kat. B,C
Jestem z OLSZYNY ale dojazd
do pracy nie jest przeszkodą
- 668 783 977
Kasjer sprzedawca - w sklepie
- 785 134 369
Kat. B,C - wykształcenie techniczne elektryczne, posiadam
prawo jazdy kat B, C uprawnienia
na koparko ładowarki uprawnienia na wózki widłowe wszystkie
- 601 159 025
Kelnerka barmanka - Poszukuję
pracy w charakterze kelnerka
- barmanka w pełnym wymiarze
godzin, doświadczona, ucz.
zaoczna 21 lat - 796 740 252
Kelnerka, barmanka - w charakterze kelnerka-barmanka( Karpacz, Szklarska Poręba), 2 letnie
doświadczenie, język angielski,
21 lat Cieplice - 796 740 252
Kierowca - w charakterze kierowcy, kuriera, dostawcy. Kat B
- 502 312 087
Kierowca - w trakcie realizacji
kat. C z zamiłowania do zawodu
pojedzie z przyjemnością w
każdą trasę także wykorzystanie
własnego busa 9 os. Transit 2000
mail: dubowikignacy@op.pl - 605
311 362
Kierowca - jako kierowca kat. B
- 502 312 087
Kierowca - Szukam pracy 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 - kobieta 26 lat, kierowca kat. B, doświadczenie na
trasach krajowych i zagranicznych, znajomość j.niemiecki i

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!

ang. w st. dobrym, dyspozycyjnaszuka pracy - 691 601 101
Kierowca C+E - karta kierowcy,
badania psychotechniczne, kurs
na przewóz rzeczy, doświadczenie w ruchu międzynarodowym
- 667 121 892
Kierowca + samochód - kat B
do dyspozycji mam samochód
osobowy - 500 315 022
Kierowca - bus - mam doświadczenie na busie, znam topografię,
niemiecki - 600 185 431
Kierowca - pilnie - kat. B,C, z
doświadczeniem. Ważne badania
psychologiczne. - 513 051 065
Kierowca 24h - Szukam pracy
jako kierowca kat. B dyspozycyjność non stop. Doświadczenie
- 665 348 722
Kierowca B, C C+E - szukam
pracy jako kierowca, posiadam
wszystkie kursy - 605 450 812
Kierowca B+E C+E- dyspozycyjny, kurs na przewoź rzeczy
- 603 543 269
Kierowca B, C - w każdej chwili i
posiadam badania psycho - techniczne - 724 297 578
Kierowca B, C - na auto osobowe, dostawcze i ciężarowe
- 724 297 578
Kierowca B, C - Szukam pracy
- 887 291 767
Kierowca B C+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 B, C, E - szuka pracy
- 662 219 248
Kierowca BCET ADR - dyspozycyjny - 692 712 710
Kierowca kat B, C - posiadam
doświadczenie w handlu i kurs na
przewóz rzeczy - 669 935 831
Kierowca kat B, C - posiadam
doświadczenie w handlu, kurs
na przewóz rzeczy –
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. B - młody dyspozycyjny z własnym samochodem
osobowym pilne - 691 975 674
Kierowca kat. B - młody, uczciwy,
dyspozycyjny podejmie pracę
jako kierowca kat B (kurier) - 882
508 680
Kierowca kat. B w weekendy
- Podejmę pracę w weekendy
jako kurier, doręczyciel pizzy itp.
posiadam prawo jazdy kat. B
- 669 314 503

Kierowca kat. B, B+E, C,C+E
- szukam pracy jako kierowca
posiadam wszystkie kursy - 605
450 812
Kierowca kat. B, C - posiadam
doświadczenie w handlu i znam
dużo tras. Posiadam kurs na
przewóz rzeczy - 669 935 831
Kierowca kat. B, C - 600 055
024
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. B – posiadam
doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów. Mam 24 lata. Jestem
miły, dyspozycyjny, solidny,
ambitny - 667 268 947
Kierowca kat. B + auto - najchętniej jako kierowca - posiadam
własne auto kombi - 667 354
359
Kierowca, 2 języki - młody, prawo
jazdy, własny samochód, język
holenderski i angielski, informatyk podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry i okolic - 886 394
855
Komunikatywność 110% - 20 lat,
prawko B budowa NIE papierki
NIE- 501 474 997
Konwersacje po angielsku Posiadam 4.5 letnią praktyka w
Anglii w branży architektonicznokonstrukcyjnej. Ukończyłem kurs
przygotowujący do Cambridge
Profi ciency in English. Studiowałem architekturę w Londynie
- 692 097 751
Księgowa szuka pracy. Ponad
30 lat stażu na kierowniczych
stanowiskach, Mój e-mail : teresag122@gmail.com - 075 74
123 73
Kucharz - poszukuje pracy - 513
652 651
Lakiernik - lakiernik, pomocnik
lakiernika, pracownik produkcji,
śruciarz szlifi erz - pilnie - 785
599 801
Lakiernik samochodowy - samodzielny, pracowity z dużym
doświadczeniem lakiernik samochodowy od zaraz podejmie
pracę - 515 784 108
Magazynier - uczciwy, solidny
i pracowity z uprawnieniami na
wszelkiego typu wózki widłowe
od zaraz podejmie pracę - 515
784 108
Magazynier/wózki - Ukończyłem
kurs na magazyniera z obsługą
wózka jezdniowego podnośnikowego (widlak). Mam prawo
jazdy kat.B od 1992 roku - 075
64 73 863
Młoda - praca na weekendy
- 18 lat, ucząca się, podejmie
pracę na weekendy najlepiej

popołudniami w Jeleniej Górze,
Piechowicach lub okolicy. Proszę
dzwonić po godzinie 17. - 782
589 813
Młoda mama szuka - pilnie pracy
dorywczej, którą można wykonywać w domu lub poza domem
(mając przy sobie 3 letnie dziecko) Ewcia417@op.pl - 695
139 130
Młoda, dyspozycyjna - uczciwa
24 latka szuka pracy jako sprzedawca. Mam wykształcenie
średnie, pracowałam już jako
sprzedawca, znam obsługę kasy
fiskalnej. Interesuje mnie praca w
Jeleniej Górze - 663 213 057
Młody mężczyzna - na terenie
Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby
- mam prawo jazdy kat. B - 501
175 789
Młody własne auto kombi podejmę pracę od zaraz najchętniej jako kierowca - posiadam
własne auto kombi - 667 354
359
Mechanik - ciężarówki - ze
stażem dorobi, bądź podejmie
prace ciężarowe, koparki, sprzęt
ciężki itd. Uprawnienia do konserwacji dźwigów, dźwigników
w.widłowych - 724 038 662
Na budowie - podejmę pracę jako
pomocnik na budowie lub inną silny, pracowity - 600 185 431
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
Ochrona - podejmę prace w J.G
- 512 541 844
Oper. wózków widłowych - Poszukuje pracy jako operator wózków
widłowych. Upoważnienie na
wszystkie wózki + wymiana butli
gazowej. Jelenia Góra bądź
zagranica - 886 693 572
Operator - koparko ładowarki
- ostrówek kat. B+T - 514 211
832
Operator - magazynier - Operator
- widlaków, magazynier. Pracownik - budowlany - 725 973 201
Operator koparki - posiadam
uprawnienia i doświadczenie
- 669 385 993
Operator koparko-ładowarki
- doświadczenie prawo jazdy
A,B,C,E - 603 585 708
Opiekunka do dziecka - do 3 latCieplice. Opieka nad dzieckiem u
mnie w domu. Mam dobry kontakt
z dziećmi i doświadczenie. - 075
642 76 58
Osoba z grupą inwalidzką - posiadam orzeczenie niepełnosprawności podejmę pilnie jakąkolwiek
pracę - 669 089 106
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Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
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OG£OSZENIA
Pilne - kobieta wyk. średnie
poszukuje pracy w godz. 8-15
- 510 460 369
Pilne - w okolicach Jeleniej
Góry jako pomoc domowa - 695
098 205
Pilne - pracę od zaraz! – 21 lat
dziewczyna, podejmę pracę od
zaraz (posiadam kursy, szkolenia, doświadczenie) – 518
066 697
Pilnie - młody piekarz z 10 letnim
stażem w zawodzie poszukuje
pilnie pracy. Pracowałem również
jako pracownik ochrony. Jestem z
okolic Świerzawy - Złotoryi - 721
582 598
Pilnie - mam 23 lata, zawód
kucharz, podejmę każdy rodzaj
pracy. Mam małe dziecko i żonę
- 792 797 652
Pilnie - w charakterze: pokojowej,
pomocy kuchennej, opiekunki
do dziecka starszej osoby, itp.
Jestem, po szkole gastronomicznej, posiadam doświadczenie w
zawodzie. To nie sex oferta - 502
538 854
Pilnie - podejmę pracę - Kobieta,
wykształcenie wyższe, doświadczenie w biurze, administracji,
prawo jazdy kat. B. - 888 939
091
Pilnie biurowa + bhp - technik bhp
- na cały lub 1/2 etatu, otwarta
jestem na propozycje objęcia
innego stanowiska, doświadczenie w pracy produkcyjnej - 721
207 656
Pilnie podejmę - Staż, przygotowanie zawodowe w biurze
rachunkowym lub księgowości.
Jestem zarejestrowana w PUP w
Jeleniej Górze - 888 939 091
Pilnie podejmę pracę - silny,
młody, zdolny chłopak - od zaraz
pilnie - 693 046 494
Pilnie podejmę pracę, jestem po
szkole budowlanej wiek 35 lat, z
dobrym doświadczeniem budowlanym - 694 943 411
Pilnie poszukuję pracy - w każdym rodzaju - pilnie. Mam małe
dziecko i żonę - 793 525 921
Pilnie szukam – kierowca, prawo
jazdy kat. B, operator wózków
widłowych, posiadam doświadczenie na wyżej wymienionych
stanowiskach - 725 520 214
Pilnie szukam - prawo jazdy
kat. B, dyspozycyjna, sumienna,
pilna, wykształcenie średnie,
komunikatywna, odpowiedzialna
- 601 312 053
Pilnie szukam pracy - kobieta
po 40-ce, prawo jazdy, dyspozycyjna, odpowiedzialna, uczciwa,
komunikatywna - 601 312 053
Pilnie szukam pracy - jestem
miła i chętną do pracy osoba.
Interesuje mnie praca dorywcza
popołudniami i weekendy np
sprzątanie biura, mieszkania,
umowa zlecenie, serwis w Carrefourze itd - 663 463 668
Pilnie szukam pracy - posiadam
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny,
sumienny, pilny, wykształcenie
średnie, komunikatywny, odpowiedzialny. Duże doświadczenie
w obsłudze klienta. - 697 701
986
Pilnie - młoda, dyspozycja i
ambitna kobieta poszukuje pilnie
pracy. Jestem z okolic Świerzawy
- Złotoryi - 721 582 610
Podejmę ciekawą pracę - mężczyzna, 26 lat, prawo jazdy,
wykształcenie wyższe, podejmę
ciekawą pracę - 696 323 655
Podejmę dodatkową pracę posiadam prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera, doświadczenie w gastronomii - 602 881 016
Podejmę każdą pracę - młody,
ambitny dyspozycyjny z wykształceniem średnim i prawem jazdy
kat. B podejmie każdą prace
na terenie Jeleniej Góry - 793
212 533
Podejmę każdą pracę - młody,
uczciwy, solidny, prawo jazdy kat.
B + własny samochód, uregulowany stosunek do służby wojskowej, wykształcenie średnie. Pilnie
poszukuję stałej bądź dorywczej
pracy - 791 460 335
Podejmę pracę - od maja b.r.
z prośbą o zwolnienie w dni
egzaminu maturalnego oraz
zawodowego. Na terenie Jeleniej
Góry od poniedziałku do piątku.
Dobra znajomość angielskiego
- 722 072 486
Podejmę pracę - uczciwy, 29
lat, informatyk, doświadczenie

jako sprzedawca komp, obsł.i
programów. maszyn numerycznych, prawo jazdy + samochód,
dyspozycyjny, szukam stabilnej
pracy - 691 457 333
Podejmę pracę - mam 33 lata,
podejmę pracę jako sprzedawca.
Mam doświadczenie w branży
mięsnej. - 075 75 34 292
Podejmę pracę - mam 18 lat
i chętnie podejmę wszelkiego
rodzaju praca od 5.06.09!! Praca
w Polsce jak i również za granicą!
- 509 178 427
Podejmę pracę - Szukam pracy
po szkole od godz.15.Jestem
osobą pełnoletnią(19),punktu
alną i odpowiedzialną. Posiadam prawo jazdy kat. B. Mogę
wykonywać każdą pracę. Proszę dzwonić po godz.15 - 792
178 320
Podejmę pracę - Na budowie,
stolarni, jako kierowca prawo
jazdy kat.B lub inne propozycje,
wiek 29 lat - 516 073 215
Podejmę pracę - Podejmę prace
w JG lub okolicy, prawo jazdy
kat B, samochód, j. angielski,
studentka st. zaocznych fizjoterapia IIIr. może być staż! Kontakt
na e-mail: chiarka@o2.pl lub tel.
- 792 183 848
Podejmę pracę - szukam pracy
na budowie i nie tylko proszę o
kontakt - 669 947 909
Podejmę pracę - kadry - księgowość - 793 920 829
Podejmę pracę biurową - 30
lat, wykształcenie wyższe, j.
ang./niem- śr. zaawansowany,
obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, prawo jazdy
kat. B, doświadczenie w kadrach,
dyspozycyjna wiolotek@interia.pl
- 691 957 276
Podejmę pracę na wakacje nazywam się Paweł i szukam
pracy. Mam 14lat i umiem: kopać,
sadzić, grabić umiem posługiwać
się narzędziami. W razie zainteresowań proszę pisać na pocztę
internetową mikser16@op.pl
- 783 640 121
Podejmę pracę od zaraz - mężczyzna 21 lat wykształcenie
średnie, pracowałem na budowie, posiadam dużą wiedzę na
temat komputerów, pracowałem
w salonie komp. później jako
ochroniarz. nie boję się żadnej
pracym- 781 327 036
Podejmę pracę od zaraz - na
terenie Piechowic i okolic. ( np.
przekopanie ogrodu, przekopanie działki, prace przy rąbaniu
drzewa, w lesie przy ścince
drzewa i układaniu - 509 850
805
Podejmę pracę od zaraz - mężczyzna 21 lat wykształcenie
średnie, pracowałem na budowie, posiadam dużą wiedzę na
temat komputerów, pracowałem
w salonie komp. później jako
ochroniarz. Nie boję się żadnej
pracyn- 781 327 036
Podejmę pracę od zaraz - od
zaraz na stanowisku barmanki
lub ekspedientka w sklepie - 788
665 892
Podejmę pracę pilnie - w warsztacie samochodowym posiadam certyfikat w technologii
lakierowania, wykonuję wszelkie
naprawy blacharskie i inne - 723
206 321
Podejmę pracę w sklepie - 21 lat
doświadczenie w handlu spożywczym i mięsnym, kasa fiskalna,
terminal - 516 441 207
Podejmę pracę w sklepie - Pilnie,
doświadczona i dyspozycyjna
- 516 441 207
Podejmę pracę w sklepie - pilnie
podejmę pracę w sklepie - 785
134 369
Podejmę prace od zaraz - 28 lat,
odpowiedzialna, dyspozycyjna,
wykształcenie wyższe, obsługa
komputera i urządzeń biurowych,
dwuletnie doświadczenie w biurze - 697 636 761
Podejmę prace od zaraz - młody,
dyspozycyjny, wykształcenie
średnie prawo jazdy kat. B podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry - 793 212 533
Podejmę stałą biurową - 25 lat,
wykształcenie wyższe, podejmę
pracę biurowa/bankową na terenie Jeleniej Góry, znajomość
obsługi komputera, urządzeń
biurowych, szybko się uczę
agawa44@op.pl - 663 500 837

Podejmie pracę od zaraz na
budowie. Jestem osobą młodą,
dyspozycyjną - 722 102 431
Pomoc kuchenna - jako pomoc
kuchenna, mam świadectwo
pracy - 601 642 926
Pomoc kuchenna na tel. - Pomoc
kuchenna na telefon, stała współpraca bądź jednorazowe zlecenia, weekendy i dni wolne od
zaraz! Prywatnie - 669 417 059
Pomocnik budowlany - jako
pomocnik nie mam doświadczenia, ale szybko się uczę pracy
może być praca na miejscu lub
wyjazdowa - 605 120 468
Pomocnik budowlany - podejmę
prace w J.G - 512 541 844
Pomocnik budowlany - remonty
mieszkań w Jeleniej Górze - 508
067 632
Pomocnik kucharza - podejmę
pracę - 605 120 468
Poszukuję pracy - (pomocnik na
budowie, ogrodnictwo). Wszelkie
oferty proszę kierować na numer
telefonu - 794 069 954
Poszukuję pracy - wykształcenie
średnie, znajomość komputera, kasy fiskalnej, aktualna
książeczka zdrowia i kurs bhp,
pracowałam na stanowiskach
sprzedawca-kasjer, 32 lata.
aneta7617@wp.pl - 721 279
956
Poszukuję pracy - pilne - 19 lat,
uczę się w technikum ekonomicznym, poszukuję pracy dorywczej,
najchętniej na weekendy, solidna
i sumienna - 793 391 728
Poszukujesz pracowników Chcesz zredukować koszty i czas
rekrutacji -pozyskaj pracownika z
bazy kandydatów CRK Centrum
Rekrutacji Kadr - Jelenia Góra ul.
Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl 075 75 43 965, 605 661 481
Praca - drobne remonty lub inna
dorywcza na terenie Jeleniej
Góry lub okolic ewentualnie
jako pomocnik na budowie - 508
067 632
Praca - Ukraina - znam ukraiński,
rosyjski - niemiecki wyjadę na
Ukrainę szukam pracy przedstawiciel tłumacz doradca itp. - 517
609 336
Praca biurowa - podejmę się
pracy w biurze z zawodu jestem
technikiem ekonomistą, mam
doświadczenie - 721 802 458
Praca dorywcza - Mam skończone 16 lat, jestem komunikatywna, umiem się posługiwać
komputerem, szukam dorywczej
pracy na weekendy jako kelnerka
albo przygotowywania prezentacji Mam świadectwo z czerwonym
paskiem - 886 565 344
Praca pilnie poszukiwana - Młody
mężczyzna z wyższym wykształceniem (pedagogiczne) poszukuje pracy w branży budowlanej,
handlowej, ogrodniczej lub w
wyuczonym zawodzie - 664
015 740
Praca w domu - podejmę każdą
od zaraz - 695 139 130
Praca w ochronie na weekendy
(posiadam licencję II stopnia)
- 509 180 181
Praca w weekendy - Uczę się w
Technikum Hotelarskim. Jestem
po praktyce w hotelu. Znajomość
języka ang. na poziomie średnio
- zaawans. oraz języka niemiecki
na poziomie podst. Znajomość
kasy fiskalnej - 517 153 556
Praca weekendowa - uczę się na
kierunku administracja. Poszukuję pracy w weekendy (sobota,
niedziela). Kontakt 668 8489 27
lub elkamilos@interia.pl - 668
848 927
Praktykę fryzjerską - Chciałabym
odbyć praktykę fryzjerską, (w
trakcie kształcenia na kursie) za
darmo - 506 190 702
Prawo jazdy, samochód - młody
z samochodem, prawo jazdy kat.
B, znajomość języka holenderskiego i angielskiego, informatyk
podejmę pracę na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 886 394 855
Produkcja - średnie, obsługa
komputera - 721 207 656
Programista - Bardzo dobra
znajomość PHP i SQL - 663
569 742
Programista Symfony - Biegła
znajomość środowiska programistycznego Symfony w wersjach
1.0, 1.1, 1.2. Biegła praca z
Linuksem. Kontakt email: whoami@aol.pl

Proszę o pracę - uczennica
podejmie pracę dorywcza w
każdym zakresie podczas weekendów lub przerw świątecznych
od rana do wieczora. Proszę
dzwonić w godzinach od 17 do
20. - 513 058 679
Rencista - jako stróż lub konserwator, „złota rączka”, na terenie
Jeleniej Góry - 667 264 188
Rencista kierowca kat. B - pracę
stałą lub dorywczą jako kierowca
kat B na busy lub auta dostawcze, doświadczenie, lojalność
jak i dyskrecja zapewnione - 505
092 579
Robotnik drogowy - brukarz
- duże doświadczenie, umiejętności w kładzeniu puzzli bruku.
Krawężniki, obrzeza, ręczne
rozkładanie masy bitumicznej
- 500 315 022
Rozniosę ulotki - Ja(14l) i moja
koleżanka (15l) poszukujemy
pracy w roznoszeniu ulotek. Od
godz. 15-30 do 18-30. - 725 59
2018
Serwis automatyki - projektowanie, nadzór i uruchomienie
- wszystko w zakresie automatyki
przemysłowej i nie tylko - 669
735 527
Solidnego pracodawcy - mężczyzna, 29 lat, wykształcenie
w.inform, prawo jazdy, doświadczenie 3 lata pracy na masz.
numerycznych (tokfrez - program/obsługa), handlowiec sklep
komp., znam większości oprogramowanie, szybko się uczę, praca
w zespole. - 691 457 333
Spawacz - E-135 z rocznym
doświadczeniem - 726 312 677
Spawacz - podejmę pracę jako
spawacz E-135 z rocznym
doświadczeniem - 726 312 677
Sprzedawca - solidna, uczciwa, w
średnim wieku z doświadczeniem
podejmie pracę w charakterze
opiekunki lub sprzedawczyni.
Proszę o kontakt, Pracodawca
nie będzie zawiedziony - 661
518 645
Sprzedawca, przedstawiciel - kierowca, magazynier - to wszystko
za jedną pensję. Doświadczony,
dyspozycyjny. Praca biurowa,
praca za kierownicą, jesteś odpowiedzialnym pracodawcą to
znalazłeś idealnego pracownika
- 513 414 873
Sprzedawca - kasjer - 41 lat,
doświadczenie, dyspozycyjność
na cały lub nie pełny etat - 691
019 891
Sprzedawczyni - podejmę każdą
pracę, pilnie potrzebuje pracy i
pieniędzy - 516 441 207
Stróż - podejmę prace w J.G
- 507 522 860
Student (kat.b/j.ang) - żadnej
pracy się nie boje/ Najlepiej
weekendy (studiuje dziennie, ale
w tygodniu też jestem dyspozycyjny). Potrzebujesz kierowcy?
Ochroniarza? Pomocnika?
Cokolwiek - 697 990 413
Student pracy w weekendy Poszukuję pracy w weekendy
(od czwartku do niedzieli) - 793
018 120
Student/ praca/ staż/ - Student 4
roku, na wydziale mechanicznym
(kierunek transport) poszukuje
pracy (lub stażu) w firmie związanej z transportem lub magazynowaniem. Język angielski,
uprawnienia na wózki widłowe
- 606 267 850
Studentka - w weekendy lub
popołudniowych godzinach.
Doświadczenie w pracy za
barem, znajomość j.niem, ang.
Książeczka sanepidu, prawo
jazdy kat.B. Miła, konsekwentna,
ambitna - studentka338@wp.pl
Studentka szuka pracy - miła i
odpowiedzialna Studentka UE
szuka pracy (3/4 lub1/5 etatu)
z możliwością dostosowania
grafiku, który nie pokrywałby się
z godzinami zajęć. Bardzo proszę
o kontakt - 661 562 752
Studentka zaoczna - studentka
2 roku UE , obsługa komputera,
prawo jazdy kat B poszukuje
pracy - 695 444 406
Studentka zaoczna - stała szybko się uczę. Doświadczenie
z zakresu sprzedaży, gastronomii
(kelnerko-barmanka), solarium
oraz jako referent biurowy (staż
w sądzie). Szukam stałej pracy,
pozwalającej się rozwijać - 693
796 370
Studentka zaocznie - Podejmę
pracę w biurze jako pracownik

ds. administracyjnych, kat. B
u5jura@gmail.com - 607 767
150
Szalunki zbrojenia - podciągi
słupy balkony stropy oraz zbrojenia - 724 137 292
Szlifierz poszukuję pracy w zawodzie szlifierz - doświadczenie
- 502 452 558
Szpachlarz - doświadczenie
w pracach wykończeniowych,
szpachlowanie, montaż ścianek działowych, płytki, dociepl.
budynków itp. Maciej 31 - 516
468 883
Szukam pracy - młody, 32 lata
dyspozycyjny, bez nałogów,
samochód osobowy, prawo jazdy
kat. B pilnie - 509 47 85 62
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 - posiadam uprawnienia na wózek widłowy - 723
379 851
Szukam pracy - na terenie Jeleniej Góry wyk.średnie, prawo
jazdy kategorii B, mobilny, 24
lata, najchętniej podejmę pracę
jako kierowca kat. B lub pracownik ochrony - 662 615 560
Szukam pracy - mam 18 lat,
znam dobrze język niemiecki
podejmę pracę od poniedziałku
od piątku najlepiej od zaraz
na terenie Jeleniej Góry - 501
627 252
Szukam pracy - jako stolarz, stróż
lub na wykończenie mieszkań
- 885 742 245
Szukam pracy - studentka studiów zaocznych podejmie pracę
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. j. angielski,
obsługa komputera - chiarka@
o2.pl lub telefonicznie - 792
183 848
Szukam pracy - posiadam
wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat B, znajomość języka
niemieckiego w stopniu komunikatywnym - 886 050 367
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 - młody, niezależny, uczciwy, uczący się zaocznie poszukuje pracy. Bardzo
dobra znajomość komputera,
komunikatywny - 508 200 446
Szukam pracy - mężczyzna 21 lat
wykształcenie średnie, pracowałem na budowie, posiadam dużą
wiedzę na temat komputerów,
pracowałem w salonie komp.
później jako ochroniarz. nie boję
się żadnej pracy - 781 327 036
Szukam pracy - młoda, ambitna,
wykształcenie wyższe, poszukuje
pracy biurowej, opieki nad dzieckiem, sprzedawcy, oraz prace
dorywcza. - 509 631 483
Szukam pracy – murarsko zbrojarsko - ciesielskiej. proszę
o kontakt po godzinie 18-stej.
- 075 76 73 214
Szukam pracy – młody, 32 lata
dyspozycyjny bez nałogów prawo
jazdy kat. B sam. osobowy - 509
47 85 62
Szukam pracy – młoda dziewczyna po szkole gastronomicznej
z dyplomem, ucząca się zaocznie
- 517 615 307
Szukam pracy – młoda, 22 lata,
odpowiedzialna, pracowita,
podejmie pracę na terenie J.Góry
lub Cieplic. Umiejętność obsługi
komputera, prawo jazdy kat. B
e-mail: villemii@interia.pl - 509
507 930
Szukam pracy - ambitny, solidny,
bez nałogów 21- latek vergan.
drazzvir@gmail.pl
Szukam pracy - dyspozycyjny,
komunikatywny, szybko uczący
się. Posiadam wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat.B, znajomość obsługi komputera itp.
kontakt: technics2@wp.pl - 665
304 505
Szukam pracy - młody, ambitny
szuka pracy na umowę zlecenie.
Praktyka przy obsłudze klienta.
Posiadam książeczkę sanepidu
- 669 367 190
Szukam pracy - jako sprzedawca,
kasjer - 075 71 25 145
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Szukam pracy lub stażu. Studentka studiów zaocznych
kierunku fizjoterapia. Dowolne
stanowisko niekoniecznie w
zawodzie. Za oferty przedstawiciela handlowego dziękuję - 792
183 848
Szukam pracy - mężczyzna,
23 lata, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B, uprawnienia
na wózki widłowe, znajomość
języka angielskiego szuka pracy
niekoniecznie uwzględniającej
posiadane kwalifikacje - 663
140 666
Szukam pracy - dyspozycyjny,
komunikatywny, szybko uczący
się. Posiadam wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi komputera
itp. kontakt: technics2@wp.pl
- 665 304 505
Szukam pracy - fizycznej Karpacz - 667 456 330
Szukam pracy - kobieta w średnim wieku, odpowiedzialna,
podejmie pracę w Szklarskiej
Porębie - 075 717 48 02
Szukam pracy p. jazdy B - 25
lat, komunikatywny, uczciwy
otwarty na nowe doświadczenia
- podejmę ciekawą stałą prace
za sensowne pieniądze - 792
696 386
Szukam pracy biurowej - Absolwentka Politechniki Wrocławskiej
ze znajomością j.angielskiego,
programu AutoCad szuka pracy
biurowej, najlepiej w biurze projektowym - 692 943 746
Szukam pracy dodatkowej jestem osobą miła, komunikatywna, dyspozycyjna codziennie
od godziny 15:00 i w weekendy
cały czas. - 663 463 668
Szukam pracy na budowie posiadam auto na gaz - 723
226 884
Szukam pracy na budowie gładź, malowanie, regipsy, murowanie itp. - 508 770 483
Szukam pracy od zaraz - pilnie
podejmę pracę najlepiej jako
barmanki mam doświadczenie.
Pilne - 697 560 620
Szukam pracy od zaraz – miła,
sympatyczna i uczciwa osoba
poszukuje pilnie pracy najlepiej
barmanki - ale podejmie się każdej - 697 560 620
Szukam pracy pilnie - Prawo
jazdy kat B duże doświadczenie
w obsłudze klienta i jako telemarketer - mail patrykwiercigroch@
wp.pl - 697 701 986
Technik mechanik - złota rączka
- podejmę pracę dorywczo od
zaraz, duże doświadczenie
mechaniczno - budowlane - 694
834 406
Technik - poszukuję pracy pierwszy zawód mechanik samochodowy, technik mechanik, może
być nie w zawodzie - 691 772
904
Technik hotelarstwa - Mam 19
letni staż pracy na stanowisku
recepcjonisty w renomowanym
hotelu, znajomość programu
REHOT, branżowy egzamin z
języka angielskiego oraz znajomość języka niemieckiego i
rosyjskiego - 693 295 851
Technik mechanik - z dyplomem
6 lat praktyki, prawo jazdy kat. B
Wiek 24 lata podejmę pracę od
zaraz. Dodatkowe umiejętności
blacharstwo, lakiernictwo - 785
936 890
Technik mechanik - Podejmę
prace niekoniecznie w zawodzie, wykształcenie j/w, posiadam prawo jazdy kat B. e-mail:
mateusz__1988@o2.pl - 782
358 636
Technik mechanik - pierwszy
zawód mechanik samochodowy,
technik mechanik, kierownik
działu utrzymania ruchu, prawo
jazdy B,C doświadczenie 30
letnie - 691 772 904
Technik z kat. B - w różnej branży
- 793 710 730
Technik/informatyk - Poszukuję pracy od maja na stanowisku technik/informatyk. Bardzo
dobrze znam się na serwisowaniu komputerów, wgrywanie
oprogramowań, prędkość pisania
(300-500 z.n.m). Kontakt: mariuszklap@wp.pl - 505 149 988
Uczciwa, pracowita - 21 lat,
średnie maturalne, Pracowałam
jako barmanka, kelnerka, osoba
przyjmująca zakłady w lokalu
bukmacherskim, pracownik biu-

6-20 kwietnia 2009 r.

32

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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rowy. Obecnie szukam stałej
pracy - 691 516 473
Uczciwy i sumienny - mężczyzna,
29 lat, wykształcenie -inform,
prawo jazdy, doświadczenie na
maszynach numerycznych (tokfrez-programow/obsł.), handlowiec sklep - 691 457 333
Uczeń - mam 18 lat, znam dobrze
język niemiecki podejmę pracę
od poniedziałku od piątku najlepiej od zaraz na terenie Jeleniej
Góry. - 501 627 252
Uczeń 18 lat - podejmę pracę od
poniedziałku do piątku najlepiej
od zaraz na terenie Jeleniej Góry.
Dobra znajomość języka niemieckiego. - 501 627 252
Wózek widłowy - mężczyzna 32
lata z uprawnieniami na wózki
widłowe z doświadczeniem
podejmie pracę lub inna fizyczna.
Pilne - 885 303 715
Witraże - Doświadczony z długoletnim stażem podejmie pracę w
zakresie witrażownictwa - 668
392 509
Wykształcenie wyższe - mężczyzna w wieku 25 lat z dyplomem
ukończenia wyższych studiów
magisterskich podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry i okolic,
prawo jazdy kat. B - 604 460
269
Zdolny i ambitny, mam 20 lat.
Podejmę pracę na budowie.
Najlepiej na terenie Jeleniej G.
Posiadam Niemiecki i Polski
Euro pas w zakresie renowacji
zabytków - 609 068 708

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Pięknie położoną działkę
budowlaną – media – na osiedlu
Leśne Zacisze koło Jeleniej
Góry – 1490m2, 1723m2 – 695
725 857
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
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

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowo produkcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra - Kowary
- 601 221 559,
502 548 771
183189. 108 m2 230.000 zł. mieszkanie 3 pokojowe Jelenia
Góra, centrum, 2 piętro Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505
607 270 989
182517. 132 m2, Szklarska
Poręba - Duże mieszkanie po
remoncie, centrum Szklarskiej
Poręby Górnej, piękna kamienica, dwa garaże, ogródek,
nPartner - 790 359 599
182532. 159 tys. 2 pokoje Mieszkanie na Zabobrzu po

kapitalnym remoncie, w bardzo
ładnej aranżacji. Jeldom - 602
72 72 42
183006. 170 tys. stary dom
- Jelenia Góra - stary dom na
działce 840 m2 - 668 667 637
183190. 2 pokoje, 1 piętro mieszkanie 36 m2 Zabobrze
II, 145.000 zł. Nieruchomości
Pindyk - 075 75 23 505 607
270 989
183187. 2 pokoje, 120.000 zł.
- Jeżów Sudecki, 45 m2, 2 piętro
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 601 209 198
183771. 2 pokojowe - 124.000
- Zabobrze 37 m2 Nieruchomości Pindyk - 075 75 235 05; 601
209 198
182570. 2,04 ha, 55.000 zł. działka rolna w okolicy Olszyny
Lubańskiej Nieruchomości Pindyk - 075 75 235 05; 0601 209
198
183713. 2 pokojowe Zabobrze I
- 39 m2, mieszkanie po remoncie, z balkonem, na wysokim
parterze. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
183715. 3 pokojowe Zabobrze III
– 64 m2 , na wysokim parterze.
Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
183714. 4 pokojowe Zabobrze
III - 78 m2 z garażem. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
182538. 50 m2 na Kiepury Mieszkanie 2 pokojowe 50m2 ,I
piętro wieżowca - Zabobrze III.
160 tys. Jeldom - 668 667 637
183631. 54 m2 przy Kadetów bardzo ładne słoneczne mieszkanie, dwupokojowe z balkonem na
drugim piętrze oraz garażem w
cenie 240000 zł. - 604 869 172
183720. 60 m2 Mała Poczta
- 2-pokojowe z balkonem w
okolicach Małej Poczty. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
182567. Świerzawa okolice
63.000 - działka budowlana o
powierzchni 3180 m2 z budynkiem inwentarskim cena 63.000
zł Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 0601 209 198
182027. Ładne 2 pokojowe mieszkanie, 52 m2, drugie piętro,
w czteropiętrowym bloku, przy ul.
Kiepury. NŻ - 667 219 752
182006. Ładne 4 pokojowe mieszkanie, 70 m2, czwarte
piętro, w czteropiętrowym bloku
przy ul. Kiepury. 230 000 zł do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
182003. Łysa Góra - Działka
inwestycyjna na Łysej Górze w
Dziwiszowie, 3,7 ha, 555 tys. zł,
nPartner - 790 359 599
182515. Łysa Góra - Działka
inwestycyjna na Łysej Górze w
Dziwiszowie, idealna pod działalność sportowo-rekreacyjną,
3,7 ha i tylko 15 zł/m2, nPartner
- 790 359 599
182604. Bliźniak - Nowo wybudowany dom w zabudowie bliźniaczej 146 m2 plus garaż - 662
112 344
182016. Blisko centrum - mieszkanie po remoncie o pow. 37
m2 z balkonem, położone na
pierwszym piętrze bloku z cegły.
nPartner - 604 869 172
183191. Cieplice 3 pokoje - 60
m2, II piętro, mieszkanie rozkładowe, balkon Nieruchomości
Pindyk - 075 75 23 505 607
270 989
183635. Czteropokojowe - na
Zabobrzu III o pow. 77 m2 do
odświeżenia z garażem w cenie
285000 zł. - 604 869 172
182119. Dom 139000 - Jeżów
Sudecki. Do remontu, blisko
miasta, ładne widoki. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości
Żebrowscy. - 501 736 644
183359. Dom na wsi - po remoncie, 130 m2 powierzchni użytkowej, 1300 m2 działki. 8 km. od
Jeleniej Góry. NŻ - 667 219 752

182495. Dom o wielkim potencjale - Wolnostojący 230m2,
z wolnostojącym garażem 76
m2, w okolicach Jeleniej Góry.
Nieruchomość posadowiona na
działce o powierzchni 1980m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych - 608 476 183
i 608 021 872
183238. Dom obrzeża JG - Nowy
bliźniak w dobrej lokalizacji i
łatwym dojazdem do centrum (10
min.) 590 tys. możliwość negocjacji. Nieruchomości Partner
- 604 508 308
182020. Dom po remoncie - 200
m2 powierzchni, 1200 m2 działki,
4 pokoje. W bliskiej odległości od
Jeleniej Góry. NŻ - 667 219 752
182008. Domek na wsi - 130 m2
pow. Użytkowej, 1300 m2 działki,
po remoncie, 8 km od jeleniej
Góry. NŻ - 667 219 752
183646. Dwupokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie z balkonem
po remoncie . Nieruchomości
Partner - 604 508 308
183353. Działka budowlana
- Duża działka inwestycyjna
w Podgórzynie z widokiem na
zalew. 1,87ha 50zł/m2 - 508
240 831
182929. Działka budowlana Działka w Janowicach Wielkich
o pow. 2000 m2 z pięknymi
widokami - 508 240 831
182578. Działka Jeżów Sudecki
- powierzchnia 1690 m2 140 tys.
zł. Nieruchomości Pindyk - 075
75 235 05; 601 209 198
182576. Działka Jelenia Góra
- pow. 530 m2, cena 106.000 zł.
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 601 209 198
183734. Działka w Wojcieszycach - 3000 m2, widok na panoramę Karkonoszy „BN” - 660
35 95 00
182158. Działki - Miłków, 50zł
m2, wielkość do uzgodnienia, widok na Śnieżkę, media
(w trakcie przekształcania na
budowlane-gmina Podgórzyn
obiecuje plan zagospodarowania na jesień) jr400@live.de
– 00491607979707
182013. Działki budowlane - w
Jeżowie Sudeckim, 3300 m2 do
wydzielenia, z pięknymi widokami. 65 zł./m2 do negocjacji. NŻ
- 667 219 752
183361. Działki budowlane - w
Jeżowie Sudeckim 3300 m2 do
wydzielenia, pięknie położone.
NŻ - 667 219 752
183019. Działki w Karpnikach
- Malowniczo położone działki
o pow. 3000 m2, 4000 m2 - 40
zł/m2 do negocjacji. Jeldom - 668
667 637
182581. Dziwiszów działka rolna
- powierzchnia 2119, cena 33.000
zł Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 601 209 198
183041. Hala okolice Karpacza
- pow. 287 m2 działka 560 m2
cena 250 tys zł. Nieruchomości
Pindyk - 075 75 235 05; 0601
209 198
182029. I piętro oficyny - blisko
centrum dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, po remoncie 58 m2.
Osobne wejście, luźna zabudowa. nPartner - 604 869 172
182566. Jeżów stan surowy
- dom do wykończenia 170 m2,
działka 726 m2 Nieruchomości
Pindyk - 075 75 235 05; 601
209 198
183042. Lokal 113.000 zł - Jelenia Góra Sobieszów 40 m2 parter
Nieruchomości Pindyk - 075 75
23 505 0 607 270 989
183772. Lwówek okolice dom
- 170 m2 4 pokoje, działka 1690
mkw. dom po remoncie, cena
280.000 zł. Nieruchomości Pindyk - 075 75 235 05; 601 209
198
183363. Mieszkanie 4 pokoje - 70
m2, czwarte piętro na ul. Kiepury.

230 000 zł do negocjacji. NŻ
- 667 219 752
183754. Mieszkanie 52 m2 - 2
pokoje, drugie piętro w czteropiętrowym bloku, na ul. Kiepury.
NŻ - 667 219 752
183366. Mieszkanie 60 m2 - 2
pokoje do remontu, trzecie piętro
w kamienicy przy ul. 1-go Maja.
180 000 zł do negocjacji. NŻ
- 667 219 752
183365. Mieszkanie 67 m2 - 3
pokoje, łazienka z oknem osobno
wc, pierwsze piętro w bloku na
ul. Kiepury. 229 000 zł. NŻ - 667
219 752
182037. Mieszkanie 87 m2 - 3
pokoje + kuchnia z jadalnią,
czwarte piętro w bloku z windą,
Zaboborze III. NŻ - 667 219 752
183637. Mieszkanie na gabinet
- blisko centrum dwupokojowe
na wysokim parterze, z osobnym wejściem od ulicy w cenie
198000 zł. - 604 869 172
182024. Mieszkanie w centrum
- przy ul. 1-go Maja, 60 m2, 2
pokoje, w kamienicy, trzecie
piętro. Cena 180 000 zł do negocjacji. NŻ - 667 219 752
182529. Mieszkanie z tarasem Mieszkanie, Kiepury 3 pokojowe,
73 m2, z tarasem i dwoma balkonami. Jeldom - 602 72 72 42
183354. Nowe mieszkanie – 53
m2 blisko centrum w standardzie
deweloperskim - 508 240 831
183649. Nowy bliźniak - W dobrej
lokalizacji i z dobrym dojazdem
do centrum miasta. Nowy domek
zbudowany i wykończony z solidnych materiałów. Działka 500m,
5 pokoi. Nieruchomości Partner
- 604 508 308
183010. Nowy dom 550 tys.
- Nowy dom 120 m2 na działce
2300 m2 w okolicy Jeleniej Góry
z przepięknym widokiem na
Szwajcarkę i Karkonosze. - 668
667 637
183640. Nowy dom blisko Karpacza - w stanie deweloperskim
do wykończenia wewnątrz. cena
598000 zł. - 604 869 172
182582. Pensjonat Karpacz - urokliwy obiekt w stylu budownictwa
zakopiańskiego z wystrojem
inspirowanym myśliwski elementami, powierzchnia 245 m2 na
16 miejsc Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05, 601 209 198
183750. Piękna działka - budowlana, w Jeżowie Sudeckim, słoneczna, z widokami, 3300m2 z
możliwością wydzielenia - 667
219 752
182575. Piechowice 103.000 zł
- działka budowlana 1050 m2.
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05, 601 209 198
182143. Rola 5,4 ha - grunty
rolne 5,4 ha w jednym kawałku
przy drodze asfaltowej. Fantastyczne Widoki na Góry. Doskonały dojazd. Gmina Mysłakowice.
Nieruchomości Żebrowscy - 501
736 644
183028. Szklarska działka Piękna działka budowlana w
Szklarskiej. Wszystkie media,
dostęp do drogi asfaltowej,
piękne widoki - 508 240 831
183044. Szklarska Poręba dom
- z pokojami do wynajęcia pow.
280 m2 działka 5000 m2. Nieruchomości Pindyk - 075 75 23 505
0 607 270 989
182573. Szklarska Poręba
działka - budowlana, powierzchnia 1077 m2. cena 189.000 zł.
Nieruchomości Pindyk - 075 75
235 05; 0601 209 198
182000. Szklarska Poręba Górna
- Duże mieszkanie 132 m2, po
remoncie, piękna kamienica
przy głównej ulicy w centrum
Szklarskiej Poręby, ogródek, dwa
garaże, nPartner - 790 359 599
182513. Tania kawalerka - 31
m2, I piętro kamienicy w centrum
Sobieszowa, po większościo-

wym remoncie, nPartner - 790
359 599
182934. Trzypokojowe Mała
Poczta - Ciekawe mieszkanie
3 pokojowe blisko centrum. Co
gazowe, nowe okna PCV do
małego remontu - 508 240 831
182605. Twoje miejsce na ziemi Działka z przepięknym widokiem
na Góry Izerskie. Warunki klimatyczne. Dogodny dojazd -5 km
do centrum Łagodne nachylenie
terenu pozwala na swoisty proj.
Szukasz tego miejsca. Partner
Nieruchomości - 502 068 168
182129. Willowe z ogrodem
- całe, pierwsze piętro do odświeżenia. Okolice Wańkowicza,
Garaż, garderoba, balkon, ogród.
Dom w doskonałym stanie. Nieruchomości Żebrowscy - 501
736 644
182580. Wojcieszyce działka
- rolna pow. 3240 m2, cena
129.900 zł Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05; 601 209 198
182004. Wylot na Wrocław Działki o przeznaczeniu usługowo-mieszkalnym atrakcyjnie
zlokalizowane w Maciejowej
przy głównej drodze wylotowej
na Wrocław, nPartner - 790
359 599
182510. Wylot na Wrocław Działki o przeznaczeniu usługowo-mieszkalnym, atrakcyjnie
zlokalizowana przy głównej
drodze wylotowej na Wrocław,
nPartner - 790 359 599
115m2, 230 tys. - Parter domu w
Podgórzynie z działką 1634 m2.
Po remoncie- do własnej aranżacji wewnątrz. 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, weranda, przedpokój,
ganek, piwnica. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
2 pokoje na Noskowskiego - 37
m2, dwa pokoje, nowe okna,
panele, po remoncie, 140.000,
cena do negocjacji - 695 034
321
2 pokoje Zabobrze I - 39 m2 z
balkonem, po remoncie. Wysoki

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

Piechowice - 3 pokojowe mieszkanie w
bloku. Słoneczne – duży balkon. Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045-638
; tel. Biuro 075/ 643 60 51

parter. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
2 widokowe działki - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową
w Szklarskiej Porębie Średniej.
Każda ma około 3000 m2, działki
sąsiadują ze sobą. 120 zł./ m2.
Bez prowizji! Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
2480 zł. za m2 lokal - Lokal
mieszkalno-usługowy 113m,
świetnie nadający się na gabinety
lekarskie, biura. Jeldom - 602
72 72 42
27 m2 Staniszów - kawalerkę do
remontu. Jeldom Nieruchomosci
- 600 434 800
3 pokojowe Zabobrze III - 3
pokojowe 64 m2 na wysokim
parterze. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
37 m2 Zabobrze III - 2 pokojowe
z balkonem na 3 piętrze. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800
38 m2 Zabobrze I - dwupokojowe
mieszkanie z balkonem, czynsz
tylko 120 zł - 662 112 344
4 pokojowe na Zabobrzu III - 78
m2, 4 pokojowe po remoncie z
garażem. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
46m za 95 tys. - 2 pokojowe,
do remontu. Ładna okolica w
Cieplicach. Doskonała okazja!
- 508 240 821
46m/99 tys., - w Cieplicach.
2 Pokojowe, do kapitalnego
remontu - 508 240 821
64 m2 Zabobrze II - ul. Noskowskiego czwarte piętro w bloku z
windą niska cena - 662 112 344
76 m2 koło Żeroma - trzy pokoje,
duże słoneczne, na podłogach
deski, nowe okna, reszta do
remontu, 250.000 cena do negocjacji - 695 034 321
Ścisłe centrum - mieszkanie 62
m2 nadające się na gabinety,
kancelarie, biura, na I piętrze
kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800

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
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Ścisłe centrum – 63 m2, na I
piętrze kamienicy, na działalność
gospodarczą. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Ścisłe centrum - Mieszkanie 4
pokojowe, 67 m2, rozkładowe,
II piętro, balkon, ogrzewanie
miejskie. 220.000 zł. Katarzyna
Leszczak, CeLDOM - 601 622
219
Atrakcyjne 2 pokojowe - mieszkanie blisko centrum - 508 240
828
Atrakcyjne mieszkanie - 3 pokojowe na Zabobrzu dobra lokalizacja na gabinet lub pracownie
- 509 949 961
Ładna działka - działka budowlana o powierzchni 2010 m2
w Jeżowie Sudeckim, uzbrojona; prąd, woda, gaz, dobry
dojazd, cena atrakcyjna, 56 zł/
m2.Nieruchomości Szymkiewicz
- 691 791 994
Bardzo atrakcyjne - Mieszkanie
3-pokojowe, 63 m2, komfortowe,
Zabobrze III, po kapitalnym
remoncie, słoneczne, z balkonem. 249.000 zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Bardzo tanio 3 pokoje - mieszkanie na pierwszym piętrze
w kamienicy, blisko centrum,
duża kuchnia ze spiżarką, nowe
instalacje, gładzie na ścianach,
nowe okna, pow. 67,2 m2. Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Bartka Zwycięzcy - komfortowe
mieszkanie w doskonałej lokalizacji! 2 pokoje, 56 m2, I piętro,
po remoncie kapitalnym, bez
czynszowe. 210.000zł. Nieruchomości CeLDOM, Cezary Chalecki
- 601 758 845
Centrum, parter - Mieszkanie 4
pokojowe, 97 m2, rozkładowe,

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
w kamienicy w centrum miasta,
nadaje się na prowadzenie działalności gospodarczej. 319.000
zł. CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Cieplice, komfortowe - Mieszkanie 3 pokojowe, I piętro, dwa
balkony, nowe budownictwo, 65,5
m2. 350.000 zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Dla konesera! - Stylowe mieszkanie położone na drugim piętrze
bardzo ładnej kamienicy w centrum Cieplic, 140m2, 4 pokoje,
dwa balkony, ogródek, garaż.
450.000zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Dom 160 tys. - Dom w okolicy
Świeradowa Zdroju z pięknym

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

widokiem na stoki narciarskie.
Jeldom - 600 434 800
Dom 450 tys. - Blisko centrum,
a jednocześnie pod lasem,
169/486 m2, 5 pokoi, duży taras
z pięknym widokiem, garaż.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Dom do niewielkiego wykończenia - na działce 1600 m zagospodarowana - 665 036 679
Dom dwurodzinny – 342 m2
do kpl. remontu w JG. za cenę
380 tys. do negocjacji NS - 514
600 107
Dom i 4.6h. ziemi - w Jeleniej
Górze - 698 265 036
Dom o powierzchni 120m - w okolicy Gryfowa Śl. - 880 905 127
Dom w Górzyńcu - dwu piętrowy,
160/600 m2, 5 pokoi, zadbany,
nie wymaga nakładów finansowych, garaż wolno stojący, dwa
balkony. 600 tys. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Dom w Jeżowie Sudeckim - mały
do remontu cena tylko 105.000 zł
N.Żebrowscy - 505 074 854
Dom w Karpnikach - Atrakcyjny
po kapitalnym remoncie - zmiana
ceny N.Żebrowscy - 505 074
854
Dom w stanie surowym - w starej
kamienicy - 514 600 101
Dwa ładne pokoje - mieszkanie
2 pokojowe o pow. 37,1 m2 na
pierwszym piętrze w bloku, blisko
centrum, po remoncie, nowe
okna, na podłodze panele i kafle,
niski czynsz. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Dwa pokoje - mieszkanie 2pokojowe na czwartym piętrze na
Zabobrzu III o pow. 49,5m2, rozkładowe, słoneczne, środkowe,
duży balkon. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669-620-071
Dwa pokoje 122.000 - Karłowicza, 4 piętro, dwa pokoje, 38
m2, do drobnego wykończenia.
- 695 034 321
Dwa pokoje 125.000 - 38 m2
Zabobrze I - 662 112 344
Dwupokojowe - duże, po remoncie. Bez pośredników - 880 139
608
Działka - w Podgórzynie 0,5 ha
- 508 127 007
Działka atrakcyjna 0,5 ha - w
Podgórzynie 250.000 - 508
127 007
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim „BN” - 660 35 95 00
Działka budowlana - Pięknie
położona z widokiem na Sokolik.
Miejsce ustronne cicha okolica.

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
Cena za m2 80 zł. - 501 364
073
Działka w Świerzawie - dwie
działki 1 km od Świerzawy Stara Kraśnica, powierzchnia
działki w zależności od potrzeby
kupującego, 26 zł/m2, cena do
negocjacji - 695 034 321
Działka w Miłkowie - działka
budowlana o powierzchni 1800
m2 z projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowę, mediaprąd, woda, kanalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz - 691
791 994
Działka w Wojcieszycach
5000m2 - Działka w Wojcieszycach 5000m2 widokowa przy
trasie na Szklarska za 160 tys.
- 693 056 760 BN
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobrza
- 662 009 700
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim - 725 035 831
Działki budowlane - w Jeleniej
Górze (Osiedle Czarne), w Starej Kamienicy, Mysłakowicach
Bukowcu za rozsądną cenę - 793
710 730
Garaż murowany - stan idealny
przy ul. Żeromskiego - 724 146
697
Grunty rolne w Jeżowie Sudeckim
- ładny widok na Karkonosze
cena do negocjacji pośrednikom
dziękuję - 609 582 890
Jeżów Sudecki działka - 1500 m2
od strony Zabobrza z wydanym
pozwoleniem na budowę - 662
112 344
Karpacz centrum - Mieszkanie
3-pokojowe położone na parte-

rze budynku wielorodzinnego
tuż przy stoku „Kolorowa”. Po
remoncie, 41 m2, bez czynszowe. 245.000zł. Nieruchomości CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Kawalerka - przy ul 1go Maja.
Idealna lokalizacja. Do kapitalnego remontu. 99 tys. zł. - 508
240 821
Kawalerka - Wincentego Pola
39m po kapitalnym remoncie N.Ż
- 509 156 552
Kawalerka 30 m2 - Zabobrze
II, wysoki parter, po remoncie
kapitalnym. 119.000zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Kawalerka po remoncie - Kawalerka po remoncie - 662 009
700
Kawalerka za 69 tys. - zł. 27 m2, z
balkonem. ul. Różyckiego. Kapitalny remont - 508 240 821
Kawalerkę w centrum - dla zdecydowanego klienta z gotówką.
NŻ - 667 219 752
Kiepury, 2 pokoje - Mieszkanie 51
m2, po remoncie, rozkładowe, z
balkonu widok na góry. 180.000
zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601 622 219
Komfortowe 73 m2 Cieplice
– 285000 pln lub wynajmę - 665
561 306
Komfortowe tanio - mieszkanie
2 pokojowe o pow. 49 m2 na
parterze na Zabobrzu II, duży
balkon, niski czynsz, nowy junkers gazowy, nowe okna. Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071

Lokal po sklepie 58 m2 - w Radomierzu - 695 914 011
Maciejowa - Połowa stylowego
domu w podziale pionowym,
180/886 mkw, 5 pokoi, garaż
wolno stojący, balkon, taras,
widok na góry. 690.000zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Mieszkanie - dwupokojowe 65,67
m2 po remoncie, stare budownictwo w Cieplicach. - 500 131
801
Mieszkanie 10 min - do centrum
57 m2 w stanie idealny - 514
600 102
Mieszkanie 4 pokojowe – 72 m2,
blisko centrum, 2 piętro - 509
266 059
Mieszkanie 52 m2 - dwupokojowe, 2-gie piętro. Noskowskiego. Pośrednikom dziękuję
- 075 76 45 737 po 16.00 601
952 599
Mieszkanie 57 m2 - w stanie
idealnym częściowo umeblowane
- 514 600 102
Mieszkanie 57 m2 - bez pośredników J.Góra - 609 655 488
Mieszkanie 92 m2 - 3 pokojowe
- Ładne z kominkiem. 265 tys. zł
- 508 240 821
Mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe, własnościowe w
centrum Jeleniej Góry: 39 m2
=140 tys. Bez pośredników - 785
511 111
Mieszkanie dla każdego - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie na 1 piętrze - 36 m2,
Zabobrze - 603 800 276

6-20 kwietnia 2009 r.

34

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

Mieszkanie po kapitalnym remoncie - 40m2-2 pokoje 3 piętro
balkon. Bez pośredników. 160
tys. Do malej negocjacji - 606
304 546
Mieszkanie z balkonem – 42 m2,
Cieplice - 792 199 024
Mieszkanie/lokal - 59 m2, w bloku
na Kiepury przyziemny parter, 3
pomieszczenia/pokoje, łazienka i
aneks kuchenny, duży przedpokój, 180.000, cena do negocjacji
- 695 034 321
Noskowskiego - mieszkanie 3
pokojowe, 65 m2, II piętro, rozkładowe, z balkonem. 197.000 zł.
Nieruchomości CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Nowoczesna aranżacja - Mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, na poddaszu budynku wielorodzinnego,
blisko centrum, po remoncie kapitalnym, niski czynsz. 263.500zł.
Katarzyna Leszczak, CeLDOM
- 601 622 219
Ok. Małej Poczty - Mieszkanie 3-pokojowe, 64mkw, blok z
cegły, balkon, ogrzewanie i ciepła
woda-miejskie, spokojna okolica.
228.000 zł. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Okazja dom w zabudowie - szeregowej środkowy segment 217
m/2 5 pokoi, kuchnia, łazienka, CO
woda, gaz, taras, balkon, cena 350
000 pln - 607 592 054
Okazja! - Mieszkanie 2 pokojowe
na parterze bloku przy Małcużyńskiego, 54 m2, dwa balkony, niski
czynsz. 165.000 zł. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Okazja! Nowa kawalerka - bezczynszowa w Jeleniej Górze. 33
m2, cena 106.000. Bez pośredników i prowizji. Doskonała oferta na
własne mieszkanie - 605 885 085

Okolice Małej Poczty - 2 pokojowe
(60 m2) na I piętrze kamienicy
- 600 434 800
Osiedle czarne - Dom w zabudowie bliźniaczej, 124/688 m2,
5 pokoi, taras. 465.000zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Parter Centrum Jeleniej Góry
- 100 m2 na gabinet lekarski lub
kancelarie - 669 755 241
Pasiecznik grunt rolny - Pasiecznik
grunt rolny - 501 737 086
Pół domu w Gryfowie - garaż
ogródek - 600 030 275
Pół domu w Podgórzynie 125m2.
- Podział w poziomie, po remoncie
do wykończenia + działka ok.
1500m2. Cena 220 tys. - 515
048 358
Piękne 63m w śródmieściu - po
remoncie na drugim piętrze, salon
z otwartą kuchnią, 3 pokoje, balkon o ogrzewanie gazowe piec
dwufunkcyjny, niski czynsz. Bez
pośredników - 788 200 261
Pilnie bardzo ładne - mieszkanie
2 pokojowe o powierzchni 42m
- mieszkanie jest wyremontowane.
Słoneczne z dużym balkonem
- 509 949 961
Pilnie sprzedam - dom wolno stojący - 500 122 447
Pilnie sprzedam dom - z przeznaczeniem na cele usługowe jak i
mieszkaniowe w cichej i dyskretnej dzielnicy Jeleniej Góry. Cena
380 tys. zł. do negocjacji - 792
299 950
Połowa domu - Wojcieszów 90.000
zł. N.Ż - 509 156 552
Połowa domu - Wojcieszów 50m
do remontu N.Ż - 509 156 552
Poddaszowe w Cieplicach Zadbane, słoneczne, mieszkanie

3 pokojowe na II piętrze kamienicy
w Cieplicach - 668 667 637
Przytulne dwa pokoje - mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39 m2
na Zabobrzu I, wysoki parter w
bloku 4 piętrowym, po remoncie,
nowe okna PCV, podłogi panele.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Sosnówka, 45 m2 - Ładne mieszkanie 2-pokojowe, po remoncie
kapitalnym, I piętro, bez czynszowe. 125.000 zł CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Stan surowy zamknięty - w Mysłakowicach, świetna lokalizacja - 662
009 700
Sygietyńskiego - mieszkanie dwupoziomowe - 501 737 086
Sygietyńskiego, 2 pokojowe 49,5 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szklarska Poręba - Mieszkanie 3
pokojowe, 64 m2, I piętro, kamienica w centrum, z balkonu widok
na Szrenicę, garaż, ogródek.
350.000 zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Tanie cztery pokoje - o powierzchni
67 m2 na drugim piętrze budynku
niedaleko Placu Ratuszowego,
budynek docieplony, panele, nowe
okna, zadbana klatka schodowa.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Tanio dwa pokoje - mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu I
o powierzchni 36,7 m2, trzecie
piętro, środkowe, dobry standard,
niski czynsz, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Trzy pokoje - mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58,72 m2 na
pierwszym piętrze, Zabobrze III,

AUTO KOMIS
szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

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

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

I lub w centrum, CO sieciowe,
płatne gotówką. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Szukam taniej działki - budowlanej
bez pośredników, Jeżów Sudecki,
Cieplice z mediami - 793 696 957

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Mieszkanie w bloku 2 pokojowe, I piętro na Osiedlu XX
Lecia lub Orle w Cieplicach - 075
75 534 20
183768. 2 pokojowe Zabobrze
- do 40 m2 na pierwszym piętrze
Nieruchomości Pindyk - 075 75 23
505 607 270 989
183769. Garaż w Karpaczu - okolice ul. Zagajnik Nieruchomości
Pindyk - 075 75 235 05; 601
209 198
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach na parterze lub pierwszym piętrze do 120.000 tys. Bez
pośredników - 509 463 024
Świeradów i okolice - Kupimy dom
i ziemię w Świeradowie Zdroju i
okolicy - 668 667 637
Działka siedliskowa - w bliskich
okolicach Jeleniej Góry, dla zdecydowanego klienta. NŻ - 667
219 752
Kupię mieszkanie 2 pokojowe - z
balkonem oprócz Zabobrza - 509
949 961
Mieszkanie 2 pokoje - w Jeleniej
Górze lub Cieplicach, bez Zabobrza, dla zdecydowanego klienta.
NŻ - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 40-50m2
Piechowice lub Szklarska Poręba
- 792 693 947
Mieszkanie do remontu - 3 pokojowe na Zabobrzu III do drugiego
piętra, dla zdecydowanej klientki.
NŻ - 667 219 752
Mieszkanie na i piętrze - zdecydowanie kupimy mieszkanie o
powierzchni około 50 m2 tylko na
pierwszym piętrze na Zabobrzu

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Dwa pokoje na pokój lub dwa
małe - 075 76 43 166
Mieszkanie własnościowe, nowe
- dwa pokoje z aneksem kuchennym, duża łazienka 50m2, ładna
okolica w Cieplicach na małą
kawalerkę do II piętra, własnościową z dopłatą e Cieplicach lub
Jeleniej Górze - 075 64 18 666
Własnościowe 2 pokojowe,
39m2, podwyższony parter,
Zabobrze zamienię na większe
z dopłatą – obowiązkowo parter
bez pośredników – 603 365 231
Wleń - mieszkanie 2 pokojowe w
blokach (okolice Jeleniej Góry) na
3 piętrze na mieszkanie większe
ale niekoniecznie gdzieś w okolicach Zgorzelca lub też Jeleniej
Góry - 075 71 36 149
100m2 na mniejsze - Wojków koło
Kowar -zamienię mieszkanie czynszowe ( zadłużone) na mniejsze
min. 45m2 - 667 253 102
2 pokojowe blisko centrum - komunalne 38m2, po remoncie, na większe- najlepiej 3 pokoje lub więcej.
Lokalizacja obojętna. Możliwość
dopłaty - 508 240 830
78 m2 na mniejsze - trzy pokoje
na Noskowskiego, parter na dwa
pokoje na Zabobrzu II lub III z
wyłączeniem Małcużyńskiego, za
dopłatą - 889 721 244

Przewozy Osobowe
do Niemiec i Holandii
Jeździmy z adresu na adres.

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

tel. (075) 7526385
kom. 502 451 470

NciABÓ
agly
na

R

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28

firma handlowa

środkowe, słoneczne, bardzo ciepłe, duży balkon. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Wojcieszyce, bliźniak - dwa segmenty po 123/1225 m2, 5 pokoi,
garaż, taras. Cena segmentu
w stanie surowym zamkniętym
295.000zł. Katarzyna Leszczak,
CeLDOM - 601 622 219
Wyczółkowskiego - mieszkanie
3-pokojowe na parterze kamienicy
blisko centrum, 63 m2, rozkładowe,
niski czynsz. 197.000 zł. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Zabobrze - ładne mieszkania - 506
002 202
Zabobrze I, 3 pokoje - Ładne
mieszkanie, 51 m2, III piętro,
balkon od południa. 185.000 zł.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Zabobrze II - mieszkanie 3 pokojowe, 51 m2, rozkładowe, balkon
od południa. 190.000 zł. Katarzyna Leszczak, CeLDOM - 601
622 219
Zabobrze III - mieszkanie 2 pokojowe, 49 m2, rozkładowe, zadbane.
185.000 zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze iii - mieszkanie 3 pokojowe położone na I piętrze bloku
z cegły, 67 m2, dwie piwnice, rozkładowe, z balkonem. 225.000zł.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Zabobrze III 3 pokoje - Mieszkanie
na I piętrze bloku z cegły, 67 m2,
po remoncie, balkon, dwie piwnice.
225.000 zł. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Zabobrze III, 2pokoje - Ładne
mieszkanie, 54 m2, I piętro, balkon
od strony południowej. 202.000 zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
Bez pośredników - kawalerkę
w Jeleniej Górze na 2 pokoje w
Cieplicach - 665 277 666
Dom na mieszkanie - Dom na wsi
około 20 km od Jelenie Góry na
małe mieszkanie, pokój, kuchnia,
łazienka, co. Dom do zamieszkania 4 pok kuch. łaz - ogród 0,5a,
dobry dojazd, lub sprzedaż za
cenę małego mieszkania - 509
949 961
Działka usługowa 6000 m2 Zamienię na mieszkanie działkę
usługową o pow. 6ooom2 ewentualnie sprzedam. Wszystkie media,
dojazd drogą asfaltową. Teren
ogrodzony. Idealne miejsce na
dom + działalność - 793 040 666
Kawalerkę na większe - w Kowarach 24 m2 zamienię na większe
PILNE - 721 446 411
Mieszkanie 2 pokoje - zamienię na
większe - 601 910 813
Piękna działka - Zamienię
na mieszkanie lub sprzedam
działkę budowlaną w Górzyńcu.
Pow.2564m2, media, las+skałki.
Dojazd drogą asfaltową.. Bardzo
ładna. - 793 040 666
Sprzedam lub zamienię - na kawalerkę w Jeleniej Górze; mieszkanie
67 m2, 2 pokoje + 2 pokoje na
poddaszu, do remontu w Wojcieszowie - 509 503 333
Zamiana mieszkania - mieszkanie komunalne, pokój z kuchnią
ok. 30 m na większe, może być
zadłużone lub do remontu. Moje
mieszkanie jest po remoncie i ma
nie duży czynsz - 691 409 255

Zamienię - mieszkanie komunalne
25m na parterze, niski czynsz. Najlepiej na dwu pokojowe. Może być
do remontu. - 508 449 272

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie za Zabobrzu - ul: Karłowicza - 608 079
325
Wynajmę pokój parze pracującej
lub osobie (używalność łazienki
i kuchni) – 075 64 27 017
Do wynajęcia pokój, garaż – 075
75 215 95, 695 605 043
Do wynajęcia – ul: Długa mieszkanie 4 pokojowe – okazja – 692
817 817
2 pokojowe - ładne, Kiepury, 1000
zł + liczniki + kaucja, na dłużej
- 512 567 169
100m piękny apartament - przepiękne właśnie wyremontowane
mieszkanie na poddaszu domu
2-rodzinnego na osiedlu Widok,
ogród, 1200 zł miesięcznie + opłaty
- 693 503 602
2 pokoje - Jelenia Góra - Od zaraz
dwa pokoje w nowym budownictwie. Umeblowane i wyposażone
na ul. Złotniczej. Cena 1200zł (do
negocjacji) plus rachunki - 605
209 145
2 pokoje Zabobrze - od października - tanio Karłowicza anetka@
blueyonder.co.uk
2 pokoje Zabobrze - Mieszkanie
dwupokojowe dla 3 osób. Po

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

remoncie. Umeblowane, C.O.,TV
kabl., 2 piętro, winda, parking
strzeżony, i nie. Blisko Kaufland
i Carrefour oraz przystanki kom.
miejskiej. Cena wywoławcza 1000
zł + opłaty, kaucja 500 zł - 505
652 469
2 pokojowe - Wyposażone, bardzo dobre warunki mieszkalne,
Zabobrze II, 900,- zł (razem z
czynszem) - 607 421 168
2 pokojowe - na Zabobrzu, umeblowane, wyposażone, 850 zł +
235 - czynsz (ogrzewanie, winda,
śmieci, fundusz remontowy) +
prąd, woda według liczników, nieruchomości - 662 009 400
2 pokojowe - Cieplice - piętro domu
jednorodzinnego 2 pokojowe, pow
70 m2, do umeblowania, 750 zł +
opłaty - 509 304 381
2 pokojowe, Zabobrze - Od
1.04.2009 do wynajęcia bardzo
ładne mieszkanie na Zabobrzu ul
Bacewicz, 2 pokoje, kuchnia, duży
balkon, X piętro, umeblowane,
koszt 700 zł. plus opłaty, mail
zwserwis małpa poczta.onet.pl
- 696 528 315
2 pokojowe na Zabobrzu II – 54
m2 na, w pełni umeblowane z balkonem do wynajęcia od 15.04.09r.
Koszt: 800 zl. (czynsz) + media +
800 zl. kaucja - 511 096 965
3 pok. Zabobrze 800 zł - mieszkanie 64 m2, VIII p., dwa balkony,
cena 800 zł (w tym czynsz) +
liczniki + 500 zł kaucja. JCN. - 503
451 149
3 pokojowe Karpacz - czynsz 1500
zł, po remoncie, umeblowane.
Nieruchomości Stępień - 508
240 830
3 pokojowe Karpacz - ładne,
umeblowane, w willi. Ponad 70m2,
Internet. Czynsz najmu 1500zł.
- 508 240 830
3 pokojowe ul. Rataja - Ładne 3
pokojowe mieszkanie w Cieplicach. Umeblowane, wyposażone,
Internet. Czynsz najmu 1000 zł- w
tym ogrzewanie i czynsz. - 508
240 830
3 pokojowe w Karpaczu - Bardzo
ładne mieszkanie 3 pokojowe
w Karpaczu, świeżo po remoncie, umeblowane i wyposażone.
Czynsz najmu 1500 zł- do negocjacji w przypadku długiego okresu.
- 508 240 830
3 pokojowe za 1000 zł. - UL.
Rataja, umeblowane, wyposażone. Niska kaucja zwrotna - tylko
500 zł. W cenie najmu czynsz i
ogrzewanie. - 508 240 830
3 pokojowe Zabobrze 800 zł mieszkanie 64 m2, VIII p., dwa balkony, cena 800 zł (w tym czynsz)
+ liczniki + 500 zł kaucja. JCN.
- 503 451 149
40m2 w okolicach Małej Poczty
- pokój + pokój z aneksem kuchennym - 601 384 988
64 m Wrocław - na Krzykach - 606
326 163
90m2 na magazyn – 500 pln ul.
Paderewskiego - 508 127 007
Apartament na święta – 73 m Cieplice, kominek, 2 balkony, widok na
góry, w pełni wyposażone - 665
561 306
Ładny pokój tanio! - dla niepalącej
osoby od 1 maja w umeblowanym
2-pokojowym mieszkaniu przy
Obr. Westerplatte w JG, koło Lidla.
Opłaty: 270 zł (czynsz, kablówka,
Internet i ogrzewanie) + prąd, gaz
i woda - 691 023 779
Biura- 514 600 108
Ciekawa nieruchomość - W Jeleniej Górze - na działce 25 arów,
dwa budynki magazynowo-biurowe (360m2 + 80m2), duży utwardzony plac (650m2), ogrodzony
plac (200 m2) z wiatą (80 m2) i
rampą - 888 371 746
Cieplice lokal - lokal 120 m - parter
do przystosowania na każdą działalność, od zaraz - 507 046 283
Dla firm w Cieplicach - mieszkanie
o powierzchni 100 m/2 na parterze
dla Firmy od czerwca 2009 rok
- 601 285 290
Dla studentów od 1.04. - Do wynajęcia pokoje dla studentów vis a vis
Uniwersytetu Ekonomicznego od
kwietnia - 505 033 080
Dom - w Sobieszowie - 503 123
616
Domek na święta - Szklarska
Poręba - wynajmę na Święta
cały domek, są jeszcze świetne
warunki narciarskie - zapraszam
rodziny wielopokoleniowe lub
przyjaciół - 600 719 930

Duże z ogródkiem – 1200 zł za 75
m2 na Oś. Czarnym, bliżej centrum. W domku jednorodzinnym,
dwa pokoje, Internet, ogrodzony
parking. - 508 240 830
Garaż na Kiepury 130 zł - od zaraz
- 515 206 246
Garaż ul Słowackiego - nowo
wybudowany garaż - 601 588
133
Hala - hala produkcyjno-magazynowa w Jeleniej Górze - 514
600 108
Hala + biura130m2 - 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
Hala 120m2 - na magazyn, produkcję itd, woda, siła, duży plac, przy
drodze głównej, teren ogrodzony,
oświetlony - 512 034 474
Hala 700 m2 - magazynowoprodukcyjna 700m2 ok.12 km od
Jeleniej Góry - 665 695 502
Hala do wynajęcia - produkcyjnomagazynowa 700 m2 do wynajęcia. Okolice Jeleniej Góry ( ok. 10
km od miasta - 601 611 980
Hala/magazyn - w Lubaniu - 514
600 108
Karpacz - dwupokojowe słoneczne,
ogródek, parking - wszędzie blisko
- 601 170 624
Karpacz na dłuższy czas na
dobrych warunkach dla rodzinki
mieszkanie- 601 170 624
Kawalerka - mam do wynajęcia
kawalerkę 730 z czynszem +
opłaty wg liczników – 514 600
102
Kawalerka - Cieplice 50m osiedle
willowe. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
Kawalerka - na Zabobrzu, umeblowana kuchnia 680 pln + liczniki
- 796 292 545
Kawalerka - Mieszkanie 1 pokój +
kuchnia + łazienka + przedpokój
okolica Kaufland - 514 600 102
Kawalerka - dla pary od 10 kwietnia - Piechowice 100 m od pętli
- 694 741 103
Kawalerka - na Zabobrzu, 700 zł +
liczniki (kaucja), częściowo umeblowana. Proszę dzwonić po godz.
17. - 796 292 545 po 17
Kawalerka - Zybobrzu meble w
kuchni 680pln(w tym czynsz) +
kaucja + liczniki - 796 292 545
Kawalerka - na Zabobrzu, umeblowaną 700 + liczniki - 666 830 780
Kawalerka - luksusowa kawalerka
po kapitalnym remoncie, 800
pln + opłaty - 791 760 513, 606
152 229
Kawalerka Kowary - z całym wyposażeniem (tv, lodówka, pralka,
kuchenka) w Kowarach - 606
202 519
Kawalerka na Zabobrzu - umeblowana 700 + liczniki - cena może
być mniejsza w zależności od
okresu wynajmowania tzn płatności z góry - 666 830 780
Kawalerka umeblowana - Mam do
wynajęcia dwupokojową kawalerkę
na Zabobrzu I, całkowicie umeblowana z możliwością dostępu do
Internetu. Cena 750 zł + liczniki
- 607 049 474
Kawalerka w Kowarach - cała
umeblowana i wyposażona w
pralkę, lodówkę i kuchenkę.
Czynsz najmu 650 + kaucja - 607
110 724
Kawalerka w Kowarach - cała
umeblowana i wyposażona w
TV, pralkę, lodówkę i kuchenkę.
Czynsz najmu 650 + rachunki (gaz,
prąd) + kaucja - 606 202 619
Kawalerka - Mysłakowice - 600 zł.
+ liczniki - 663 182 413
Komfortowa kawalerka - Zabobrze
- 506 002 202
Komfortowe 73m Cieplice Wynajmę komfortowe mieszkanie
z kominkiem, 73m wyposażone, 2
balkony 2000 pln/za miesiąc, ogrodzony teren, miejsce parkingowe
- 665 561 306
Komfortowe na Zabobrzu I - 2
pokojowe, wyremontowane, umeblowane i wyposażone. Czynsz
najmu 1100 zł- do negocjacji w
przypadku dłuższego wynajmu
- 508 240 830
Kowary kawalerka - czynsz najmu
650 + rachunki + kaucja, mieszkanie w bardzo dobrym stanie, w
pełni umeblowane. - 606 202 519

Lokal - Wojska Polskiego 42m
pod biuro lub gabinet.N.Ż - 509
156 552
Lokal - Przy ul. Wolności 89m2
- 514 600 104
Lokal - handlowo-usługowy - 514
600 104
Lokal - Na działalność usługowo
handlową - 514 600 104
Lokal - Wojska Polskiego 42m
po generalnym remoncie idealnie
nadający się na biuro lub gabinet
N.Ż - 509 156 552
Lokal - wydzierżawię o pow.86m
- 506 739 510
Lokal - na usługi kosmetyczne, fryzjerskie, solarium, Jeżów Sudecki
przy głównej ulicy - 514 600 102
Lokal 120m - elegancki lokal 120
m2. na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo wyposażony
przy głównej ulicy w Jeżowie - 693
100 000
Lokal 128 m2 centrum - po kapitalnym remoncie, idealne na gabinety, biura itp. lub mieszkanie - 505
033 080 075 75 505 77
Lokal 36 m2 - Do wynajęcia kawalerka (36m2) na lokal usługowy w
centrum Jeleniej Góry: róg ulicy
Okrzei/Pocztowej. Zainteresowanych proszę o kontakt - 601 750
153/ 601 611 963
Lokal biurowy - Wojska Polskiego
42 m po gruntownym remoncie
idealnie nadający się na biuro lub
gabinet N.Ż - 509 156 552
Lokal Ip. centrum – 40 m + toaleta
na Ip. w centrum Jeleniej Góry.
Atrakcyjna Cena - 075 75 21 741
Lokal na kancelarię - obok sądu
- 514 600 108
Lokal na magazyn - 100 m - lub
produkcję - przydział mocy do
60 kW, dogodny dojazd, teren
pilnowany 700 zł. Jelenia Góra
- 601 876 558
Lokal użytkowy - 1-go Maja 50 m2
po generalnym remoncie, osobne
wejście duża witryna N.Ż - 509
156 552
Lokal usługowy - 514 600 108
Lokal w ścisłym centrum – 44
m2, w głównym ciągu pieszych w
centrum. Na działalność usługową.
Czynsz 6000 zł brutto do negocjacji - 508 240 830
Lokal w centrum 128m2 – 128
m2 w centrum. Idealne na biura,
gabinety lub mieszkanie - 505
033 080
Mały domek w Rybnicy – 105 m2 z
ogródkiem 1300 zł - 600 030 275
Magazyn w Jeleniej Górze,
powierzchnia użytkowa 200 m2,
duży parking - 888 371 746
Magazyn 200 m2 + biuro - Mam do
wynajęcia magazyn o pow.200 m2
+ biuro 30 m2. Całość na działce
850 m2. Teren ogrodzony. - 973
040 666
Magazyn/hurtownia 80 m2 - W
Jeleniej Górze, możliwość adaptacji. Biuro, WC, duży parking.
- 888 371 746
Mam do wynajęcia - 2 pokojowe
- ładne, Kiepury, 1000 zł + liczniki
- 512 567 169
Miejsce w pokoju - miejsce w
pokoju dla młodej kobiety 250 pln
- 506 092 349
Mieszkanie - Po kapitalnym remoncie 63 m N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz Osiedle
Skalne 100 m N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Kiepury 62m. 2
pokoje, kuchnia z jadalnią N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - blisko centrum 63 m
po kapitalnym remoncie N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Kawalerka w Cieplicach 50 m N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - nowe 49m na Zabobrzu N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - blisko centrum 63
m po kapitalnym remoncie z balkonem. Cena 1000zł.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Cieplice 70 m nowe
komfortowe N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice 50m kawalerka z ogródkiem N.Ż - 509 156
552
Mieszkanie - dwu pokojowe w
samym centrum Jeleniej Góry
1100( w tym czynsz, ogrzewanie,
woda, kablówka) dodatkowo opłacony wg liczników to prąd i gaz
- 514 600 102
Mieszkanie - Kiepury 2 pokojowe
N.Ż - 509 156 552

35

Mieszkanie - 42m/2, po remoncie,
blisko Centrum, 2-pokojowe, koszt
najmu 900zł + media greenhills@
interia.pl
Mieszkanie - Kiepury 2 pokoje,
kuchnia z aneksem kuchennym i
balkonem N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz 70m malownicza lokalizacja N.Ż - 509 156
552
Mieszkanie - Karpacz 75 m,
malownicza lokalizacja N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - blisko centrum 63 m z
balkonem N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Cieplice kawalerka
50 m osiedle willowe.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Kiepury 62 m 2pokoje, kuchnia z aneksem.N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - Nowe komfortowe
49 m na Zabobrzu.N.Ż - 509
156 552
Mieszkanie - Na Zabobrzu tanio
- 514 600 104
Mieszkanie - na piętrze mieszkanie
52m2, do kapitalnego remontu.
Rozliczenie w czynszu. - 602
497 946
Mieszkanie 100m Kolegium Mieszkanie 2 pokoje + pokój z
aneksem, po remoncie. Częściowo umeblowane, parter, osobne
wejście - 504 131 191
Mieszkanie 75m2 za 1200 zł
- Umeblowane, wyposażone; oś.
Czarne, łatwy dojazd do centrum
- 508 240 830
Mieszkanie na Zabobrzu - umeblowane w pełni wyposażone - 662
009 400
Mieszkanie na Zabobrzu - ul.
Paderewskiego - 514 600 104
Mieszkanie tanio - na Zabobrzu, Noskowskiego, 2 pokoje
od maja. k.nowicki@web.de
+49/17626181735
Mieszkanie w centrum - dwu
pokojowe w samym centrum
Jeleniej Góry 1100( w tym czynsz,
ogrzewanie, woda, kablówka)
dodatkowo opłacony wg liczników
to prąd i gaz - 514 600 102
Nowe 2 pokojowe - nowe, umeblowane 2 pokojowe mieszkanie.
Usytuowane jest na osiedlu „Pod
Dębami” posiada taras i miejsce
parkingowe, znajduje się blisko
centrum miasta. - 505 033 546 lub
075 613 73 05 po 18
Nowe mieszkanie - 36 m2 w
centrum J.Góry = 900 zł + media
- 693 100 000
Od zaraz pokój - duży pokój dla
dwóch osób w mieszkaniu dwupokojowym w centrum. Koszt 260
zł (1 os.) + media, proszę dzwonić
po 18. - 513 969 885
Piętro willi - Cieplice. Miejsce
parkingowe. Mieszkanie w pełni
wyposażone. Studentom i pośrednikom dziękuję. Osobne wejście
- 607 206 888
Połowa domu - Sobieszów 120 m
stylowe po kapitalnym remoncie,
z dwoma balkonami. Pod samym
Chojnikiem N.Ż - 509 156 552
Połowa domu dla firmy - Sobieszów 120m atrakcyjne.N.Ż - 509
156 552
Pokój - od zaraz przestrzenny
pokój na poddaszu w domku jednorodzinnym dla 2 a nawet 3 osób
- 781 957 535 lub 075 643 43 36
Pokój - dla 3 lub 2 osób w Jeleniej
Górze w domku jednorodzinnym
- 781 95 75 35
Pokój - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej.
Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. GG: 2798099 - 798
421 721
Pokój - miejsce w pokoju dla pracującej uczącej studiującej dziewczyny centrum 5 min od placu
ratuszowego 300 zł + rachunki
- 514 643 731
Pokój - dla dwóch osób umeblowany, Internet, parking Jelenia
Góra, Cieplice 300 zł od osoby, do
uzgodnienia - 660 065 872
Pokój - z osobnym wejściem, kuchnią łazienką - 075 75 52 070
Pokój - od zaraz dla 2 lub 3 osób w
domku jednorodzinnym w Jeleniej
Górze - 781 95 75 35
Pokój - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej.
Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. GG: 2798099 - 798
421 721
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Pokój dla studentki - pokój dla
studentki 200 zł+ czynsz+ opłaty
- 721 775 639
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 - mieszkanie przy ulicy Nowowiejskiej(po
remoncie) 300 zł + rachunki - 601
185 526
Pokój dla studentki - 1 lub 2
studentek. 200 zł + rachunki. Na
przeciwko Uniwersytetu Ekonomicznego - od zaraz - 721 109
308
Pokój dla zaocznych! - Wynajmę
pokój z dostępem do kuchni i
łazienki dla 1 osoby studiującej
zaocznie na Zabobrzu. 50 zł/ cały
weekend! - 668 455 013
Pokój do wynajęcia - z osobnym
wejściem, kuchnią i łazienką. - 075
755 20 70
Pokój przy KK - szukam 1 osoby
do pokoju z balkonem w nowym
mieszkaniu od zaraz! Koszt całkowity 312zł/m-c - 601 991 515
Pokój w centrum - tanio pokój w
centrum - 660 469 059
Pokój w Cieplicach. Pokój dwu
osobowy w domu jednorodzinnym.
Do dyspozycji: Internet, siłownia,
garaż, taras. Cena 200 zł + media
- 605 677 039
Pokoje - od VI-IX 250 + media
- 508 127 007
Pokoje wolne - pokoje w okresie
VI-IX 250pln - 508 127 007 506
092 349
Pół domu 95 m na widok - Mam do
wynajęcia przepiękne wyremontowane mieszkanie w domu dwu
- rodzinnym na osiedlu Widok, 2
pokoje + salon, łazienka, piękna
słoneczna kuchnia, balkon i taras,
ogród. 1550PLN + opłaty - 693
503 602
Pomieszczenie 90m2 - ul. Paderewskiego 68 ab.500pln - 506 092
349,508 127 007
Przyczepa gastronomiczna - Do
wynajęcia przyczepa gastronomiczna produkcji zachodniej.
Idealna na imbis, kebab lub punkt
sprzedaży. Bardzo ładna. - 793
040 666
Solarium - samo łóżko SOLTRON
X60 rose - 693 100 000
Tanio 80 m2 - na działalność
gospodarczą biuro - lokal 80 m2,
bezpośrednio przy ul. Wolności i
stacji ORLEN, - 513 098 128
W centrum lokal użytkowy - 80m2
doskonały na wszelką działalność
NŻebrowscy - 505 074 854
W centrum za 650 zł - duża kawalerka- 51m2 w okolicach teatru w
J. Górze. Najem tylko 650 zł, w
tym czynsz i woda. Niska kaucja

zwrotna- 500 zł. Mieszkanie do
odświeżenia. Nier. Stępień - 508
240 830
W Cieplicach dla firm - mieszkanie
o powierzchni 100 m/2 na parterze
dla Firmy od maja 2009 rok - 601
285 290
Wynajmę - Kawalerka w Mysłakowicach do wynajęcia od maja
- 600 055 024
Wynajmę lokal na sklep - szukam
lokalu na sklep w Jeleniej max
do 1500 zł Pilne! Poważny dzierżawca! - 501 066 070
Wynajmę na święta komfortowe
73 m w Cieplicach, wyposażone,
kominek, 2 balkony, widok na góry,
możliwość wynajmu na stałe lub
kupna - 665 561 306
Wynajmę pomieszczenie – 110
m2 (wysokość 3,40) wyposażone
w inst. elektryczna, wodną, sanitarną, przy głównej trasie do Świeradowa Zd. (2,5 km od centrum)
- 075 78 174 67 607 322 596
Wynajmę w Karpaczu - pomieszczenia na działalność handlowo
- usługową w centrum - 075 64
39 922
Wysoki standard 91m JG - piękne
mieszkanie w centrum JG, kilka
kroków od ul. 1 Maja, 3 pokoje,
umeblowana kuchnia, piękna
nowa łazienka, widok na góry i
miasto, 1,200 PLN + opłaty - 693
503 602
Zabobrze 2 p. mieszkanie - bardzo
ładne 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu od zaraz. Umeblowane.
Czynsz 800 zł + opłaty. - 666
940 399
Zabobrze, 2 pokoje - Mieszkanie dwu pokojowe - 3 osob. Po
remoncie. Umeblowane. C.O.TV
kabl. 2 piętro, winda, parking
strzeż. i nie.Za rogiem Kaufland
i Carrefour oraz przystanki kom.
miejskiej. Cena wywoławcza 1000
zł + opłaty, kaucja 500 zł - 505
652 469

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokojowe - Pracująca pary z 4letnią córeczką szuka mieszkania
do wynajęcia od 1 maja 2009.
Może być częściowo umeblowane lub nieumeblowane - 697
027 305
600 zł + rachunki - szukam mieszkania od połowy kwietnia do ceny
600 zł. Sama opłacę rachunki
(woda, gaz, prąd). - 781 875 564
Budę na Rondzie - lub kupię stoisko - 508 647 464
Chce wynająć - mieszkania w Gryfowie Śląskim - 781 139 142
Dla małej firmy - Poszukuje
pomieszczenia pod małą ślusarnio-spawalnie - okolice Jeleniej
Góry - 886 676 979

Działka budowlana - 10 min. drogi
od Zabobrza, 1505 m2, cicha spokojna okolica - 662 112 344
Ekipa do mieszkania – w kilka
osób do wynajęcia mieszkania.
Klimaty studencko - pracownicze.
bechemm@gmail.com - 608 717
992
Garaż - w centrum lub blisko centrum - 604 186 987
Kawalerka - Zabobrze - w przystępnej cenie dla dwojga (pracujący, studentka): ( do 600 zł
+ liczniki). Najlepiej w okolicy
Zabobrza III! Proszę o kontakt tel.
lub mail: anetam112@wp.pl - 700
254 545
Kowary - kawalerka - Wynajmę
kawalerkę w Kowarach - 607
110 724
Lokal - mały w Kowarach najlepiej
w centrum w rozsądnej cenie - 723
471 248
Lokal - W centrum do 15m dla
zdecydowanego klienta.N.Ż - 509
156 552
Lokal do 50m2 - o powierzchni do
50m2 od czerwca lub od zaraz do
ewentualnego remontu - 793 198
735 lub 504 289 931
Lokal na biuro - Poszukuję lokalu
na działalność biurową.Pożądana
powierzchnia - kilkanaście m2,
z dostępem do WC. Konieczna
poczekalnia dla klientów - 603
364 446
Lokal na sklep - na sklep z dewocjonaliami w Kowarach - 793
525 921
Lokal użytkowy - W centrum do
15m dla zdecydowanego klienta.
N.Ż - 509 156 552
Lokal usługowy - Lokal użytkowy
- usługowy, po gabinecie kosmetycznym, I piętro, pow.31,00m2,
centrum Jeleniej Góry. Adres:
ul.Wolności 2. - 075 75 265 36,606
245 013
Mały lokal - do 15m centrum lub
Zabobrze tel. po 17 godz. - 504
706 707
Mieszkanie – 3 pokojowe w Karpaczu dla zdecydowanego klienta
N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - Karpacz 3 pokoje.
Dla zdecydowanego klienta N.Ż
- 509 156 552
Mieszkanie - małe mieszkanie
lub kawalerkę dla dwojga (studentka i pracujący) do 600 zł. Nie

palimy zawsze pomożemy - 607
729 066
Mieszkanie - w centrum 1-2 pokojowe dla zdecydowanego klienta
.N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie - po przystępnej cenie
2-pokojowe mieszkanie w okolicy
Małej Poczty. Proszę telefonować
po godz.16. - 507 033 889
Mieszkanie - 2-3 pokoje najchętniej w okolicy Małej Poczty lub
centrum - 781 327 114
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie w Karpaczu 3
pokojowe N.Ż - 509 156 552
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu - 3 os. Po remoncie. Umeblowane. C.O.TV kablowa, możliwość
Internetu. 2 piętro, winda, parking
strzeżony i nie. Blisko Kaufland i
Carrefour oraz przystanki komunikacji miejskiej - 505 652 469
Mieszkanie 3 pokojowe - z ogródkiem na terenie Osiedla Łomnickiego, Łomnicy, Wojanowa,
Mysłakowic PILNIE! Cena do
1000zł - 515 340 759
Mieszkanie lub kawalerkę - wynajmiemy małe mieszkanie lub kawalerkę dla dwojga ( studentka,
pracujący) Najlepiej w okolicy Cieplic. do 600zl Nie palimy, jesteśmy
spokojni. - 607 729 044
Mieszkanie m-2 - dwupokojowe
w centrum lub okolicy centrum.
Umeblowane, najlepiej z miejscem
parkingowym. Cena do 900 zł.
Mile widziane oferta z osiedla z
monitoringiem. Bez pośredników.
- 692 441 852
Para szuka mieszkania - Para
szuka mieszkania 2 pokoje lub
kawalerka najlepiej w bloku - 504
172 553
Pilnie - Para z dzieckiem - spokojni
do 400 zł plus rachunki, gaz, prąd
- 516 965 623
Pilnie kawalerkę - w Jeleniej
Górze, tanio - 504 260 548
Pokój - dla jednej osoby po świętach najlepiej z dostępem do internetu. Mam 34 lata i jestem osobą
pracującą GG: 35610
Pokój umeblowany - blisko centrum, położony w samodzielnym
mieszkaniu studenckim dla dwóch
osób 220/os. rachunki do podziału
- 075 752 63 51,502 161 453
Pomieszczenie - 100 m2 w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców
Sląskich. Nadaje się na warsztat

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.

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

samochodowy, mała hurtownie
lub mała produkcję. Posiada prąd
i wodę. 700 zł miesięcznie. - 607
688 201
Poszukuję lokalu biuro - na
działalność biurową. Pożądana
powierzchnia - kilkanaście m2,
z dostępem do WC. Konieczna
poczekalnia dla klientów - 603
364 446
Poszukuje do wynajęcia - małe
pomieszczenie gospodarcze blisko centrum - 604 186 987
Poszukuje kanciapy - blisko centrum na parterze - 604 186 987
Szukam 2-3 pokojowego! - dla
klienta, czynsz najmu do 1000 zł,
położenie obojętne. Biuro Nieruchomości Stępień - 508 240 830
Tanio mieszkanie - w Jeleniej
Górze lub okolicach. Najlepiej do
600 zł - 697 500 837
Wynajmę dom - Wynajmę dom
- 503 123 616
Wynajmę lokal na sklep - z dewocjonaliami w Kowarach. e-mail
seweryn30@wp.pl - 721 605 649

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Reugoet - 20GHDi 2000, 5
drzwiowy, zielony, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, radio
- 075 76 21 036
Terenowy Daewoo Musso, 2001,
diesel, automat, 168mk, TDI 4x4,
klimatyzacja, ABS, hak, alufelgi,
elektryczne ogrzewane szyby
i lustra, nowe wtryski, nowe
wycieraczki, zarejestrowany,
ubezpieczony, do czerwca 2009
- tel. System głośno-mówiący
- 075 61 37 652
Felgi aluminiowe 14 dwa komplety po 4 szt:.50 zł jedna – 606
741 864
Ford Fiesta – 1993, ważny przegląd i ubezpieczenie, stan dobry,
cena 2000 zł dwa komplety opon
z felgami – 698 135 409
Sprzedam w całości – Opel
Corsa, rok 1994 – 517 411 469
Sprzedam lub zamienię na mniejszy Citroen Berlingo – 1,9D,
czerwony metalik, przebieg 67
tys. pierwszy właściciel – 075 75
215 95, 695, 605 043
Polonez Caro – 1.6 rok produkcji
1992, instalacja gazowa, grafit
metalik, badania techniczne 12
mc, brak O.C. – stan techniczny
idealny 1500 zł Jelenia Góra – 500
599 112
A8 - super cena - D2 full. z cewką
do wymiany. Niska cena do negocjacji - 723 415 811
Astra alu 2100 - 1992, alufelgi
czerwona, alufelgi, wspomaganie kierownicy, silnik 1,6 żyleta
2100zł - 608 382 458
Atrakcyjna oferta - Fiat 126P, rok
1985 Chrom 700 zł. do uzgodnienia - 785 192 863
Audi 80 + LPG - pilnie - B3
pojemność 1.6 + Gaz 1987 rok.
Po lekkiej stłuczce prawej strony
przodu. W pełni opłacony. Pilnie
800 zł - 669 012 651
Audi A4 - 1.8 Turbo. Rok produkcji 1995. ABS, centralny
zamek z fabrycznym alarmem i
pilotem w kluczyku, klimatronic,
2 x poduszka powietrzna, 2 x
elektryczne szyby, komputer
pokładowy - 609 651 757
Audi B3 - 1.8 z gazem elektryka
w całości lub na części - tanio
- 692 072 815
Bmw - 520 e34 2.0 I ANGLIK stan
bdb., cena 2400 do uzgodnienia
- 698 711 849
Bmw 316 - rok 92, zarejestrowane, ubezpieczone, silnik 1,6
małe spalanie, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna,
immobiliser - 075 769 24 25 lub
663 023 982
Bmw 320 i - stan bardzo dobry
lub zamiana - 510 210 184
Bmw 5 e39 525tds 1996 rok
- zielony metalik, ABS. ASR,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, elektryczny szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tempomat,
skórzana tapicerka kierownica
multimedialna, klimatyzacja,
alu 16 OZ. zarejestrowana - 604
837 827
Bmw E36 sedan - 93/94 pojemność 1800, granatowy metalik,
elektryczny szyberdach, elektryczne lusterka, radio CD, nie
zgnite, zadbane bez żadnego

tuningu, wszystko oryginalne
- 609 393 973 609 393 989
Chrysler Stratus 1997 – pojemność 2,5l, v6, pełna opcja, automat - 798 062 884
Citroen AX - tanio - zarejestrowany, ważny przegląd i oc,
sprawny na chodzie. Cena 400
zł. - 668 138 663
Clio II 1,2 l - sprzedam renault clio
1,2 l pojemności, rok produkcji
2003, 5 drzwi, wspomaganie,
ABS, elektryczne szyby, w samochodzie nikt nie palił, granatowe,
okazja - 500 010 992
Crosss - SUZUKI DR-Z 125. rok
2005. Maszyna igła Idealny na
początek - Wojciech15-16@o2.pl
Cena 4700(do negocjacji) Serdecznie polecam - 722 319 194
Części do Forda - z demontażu
do rożnych modeli Forda - 603
291 394
Escort Cabrio 2000zl - 1984r jak
na swój wiek, dobry stan, cena
2000zl do minimalnej negocjacji
- 509 213 092
Escort Combi + gaz tanio - 92 rok
z gazem, ważny przeglad i OC
- 1450 zł - 727 227 917
Fajne autko - BMW 525 1988 w b.
dobrym stanie, bezwypadkowe
100%, 233,000 km oryginalny,
wygodne autko 3900 zł. - 608
254 483
Fiat - Cinquecento rok produkcji
1993, zarejestrowany, ubezpieczony, uszkodzony z tyłu. Cena
do uzgodnienia. - 661 176 036
Fiat 125p - stan dobry, ubezpieczenie i przegląd ważny. Rok
produkcji 89. Cena 1200 zł. - 509
389 365, 506 164 478
Fiat 126 EL - tanio - rok 1998,
niebieski, wersja elegant, alarm
pilot, centralny zamek, radio,
nowe opony,progi do poprawek,
aktualny przegląd i oc, cena 350
zł. - 668 138 663
Fiat Bravo - czerwony - 1996
rok, zarejestrowany w kraju od
2007r ekonomiczny 1400 benzyn,
zadbany, wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach,
poduszka powietrzna, silnik
ładnie pracuje, stan ogólny BDB
- 603 182 814
Fiat CC 700 - technicznie
sprawny, 1995 rok, cena 1200 zł
- 793 232 019
Fiat CC700 - Kolor czerwony,
1995 rok produkcji - 139000 tys.
przebieg, bez rdzy cena 1400 zł.
- 693 217 765
Fiat Cinquecento - 900 benzyna
+ gaz ubezpieczenie + oc do 1
września 2009 szyberdach, stan
techniczny, dobry 1500 zł - 693
675 187
Fiat Cinquecento - 900cm alarm
cena do uzgodnienia - 510 973
662
Fiat Cinquecento - rok produkcji
1993 zarejestrowany, ubezpieczony, uszkodzony z tyłu. Cena
do uzgodnienia - 661 176 036
Fiat EL 126 p - za 1600 zł - 667
253 102
Ford - tanie jeżdżenie! - Orion
1,6 z instalacja gazową przeglad
i ubezpieczenie do 2010 rok,
nowy olej filtry paski, alufelgi,
wspomaganie itp. 2600 zł - 605
492 373
Ford Escort - combi - 1.6 16v
zetec 95 rok, granatowy sprowadzony pierwszy właściciel w
kraju, garażowany, sprzęt grający
Pionieer właściciel niepalący
opłacony, stan idealny - 695
689 203
Ford Escort - tanio - rok 92, 1400
benzyna, granatowy, radio, centralny zamek. Cena 750 zł. - 668
138 663
Ford Escort 1,8 - diesel rok1994
- 507 655 319
Ford Escort 1.6 - benzyna 16v,
klimatyzacja, elektryczne szyby,
radio z mp3, welurowa tapicerka,
niepalone w aucie, zadbane
bez wkładów finansowych, 2-gi
właściciel w Polsce - 1996 - 885
944 743
Ford Escort 91 rok tanio - pojemność 1600 zadbany, nie wymaga
wkładu finansowego - tanio - 791
102 444
Ford Escort 98 - Sprzedam Forda
niebieski metalic 1,8 16V benzyna, klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, podgrzewane
szyby, po przeglądzie technicznym, ubezpieczony, zadbany,
Naprawdę warto kupić - 605
675 897
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Ford Escort diesel 2000 - sprowadzony, zadbany, nie wymaga
wkładu finansowego, silnik 1800
TD, kombi. Przygotowany do
rejestracji, cena 6800 - 692 723
836
Ford Escort diesel tanio - 1994
rok, centralny zamek 1800 diesel,
alarm, radio, czyste zadbane
wnętrze, ważny przegląd wspomaganie kierownicy. Cena 1900
zł. - 668 138 663
Ford Fiesta 1.1 1996 - 3 drzwiowy,
kolor biały, ważne OC i przegląd.
Przebieg 92 000 do napraw blacharsko-lakierniczych. Ogólny
stan dobry. Cena 3000 do negocjacji - 600 404 917
Ford Fiesta 900 zł - zarejestrowana, rocznik 91, badanie techniczne i oc 11.2009, do wymiany
przednia szyba, cena 900 zł - 507
930 010
Ford Fiesta 91 - kolor czarny,
warto, bo tanio - 792 819 271
Ford Fiesta 95 - pojemność 1.1, 5
drzwiowa, czarna, ubezpieczenie
do lutego 2010 rok, przegląd do
grudnia 2009. auto bardzo ekonomiczne. CENA 1500 zł - naprawdę
warto - 607 343 036
Ford Galaxy 2.0 - Stan bardzo
dobry. 7 siedzeń. Ciemna zieleń. Alufegi, przednie szyby
elektryczne, obrotowe fotele,
ubezpieczony, zarejestrowany.
Rocznik 1996. Dodatkowe opony
zimowe-nowe - 509 156 631
Ford Mondeo mk1 1.6 gaz - 94/95
rok po wymianie klocków, tarcz
hamulcowych, roczna instalacja
gazowa przebieg 235000km cena
4600PLN ważny przegląd i OC
- 796 212 941
Ford Orion 1,6 z gazem - niebieski opłaty i przegląd do 2010 rok
2600 zł do negocjacji lub zamiana
na vw t 3 - 605 492 373
Ford Transit - 9 osobowy, 2,5
diesel, podwyższony, 94 rok,
stan dobry, w ciągłej eksploatacji
-TANIO! - 511 404 636
Forg Escort 1.4 92 rok - pilne
- Ważne OC i przegląd, cena 900
zł do malej negocjacji. W ciągłej
eksploatacji - 726 082 647
Golf 3 1.9 TDI kombi - 90 kM produkcji 1998, elektryczne szyby
elektryczne lusterka, ABS cz wk
elektryczne szyby, zielony metal
ważne oc i przegląd, cena 9800
PLN, sprzedam lub zamienię
- 604 786 525
Golf III diesel 1993 - pojemność
1900 - diesel oryginalny przebieg
270 tys. srebrny metalik, auto
zarejestrowane ubezpieczone
ważny przegląd stan bdb. - 510
185 941
Golf Karmann Cabrio - 1984 rok w
stanie idealnym kolekcjonerskim,
biały i biała skórzana tapicerka,
przebieg 170 tys. cena 8300 do
uzgodnienia - 603 182 814
Honda Civic 1991 1.3 16v - biała
przyciemnione szyby w ciągłej
eksploatacji 1700 do negocjacji
- 792 876 443
Honda CR 250 2007 Belgi - stan
idealny po tuningu wydech
doma dolot boysen, nowy napęd
wzmacniany renthal, kierownica
universal tuningowe pułki, oleje
castrol itp. 12600zł do negocjacji
oryginalne plastiki - 605 492 373
Honda CR 250 96 rok - silnik po
remoncie nowe klocki hamulcowe oleje itp cena 5200 do
negocjacji - 605 492 373
Honda cr250 2007 z belgi - stan
idealny po tuningu 12600 do
negocjacji - 605 492 373
Hyundai Coupe - 98 rok. Tylko
7000 zł - 501 404 592
Hyundai Coupe - pilne - z powodu
wyjazdu!! Super cena tylko 7.000
zł. 98 rok. Kolor czerwony - 503
428 355
Hyundai coupe! 7.000 zł - Tiburon
98 rok bardzo bogata wersja.
Pełna elektronika. Pilnie sprzedam z powodu wyjazdu cena
tylko 7.000zł - 503 428 355
Hyundai Lantra - 1.6 16v 92 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach, elektryczne szyby,
wnętrze zadbane, stan dobry, do
lekkiej poprawki tylne nadkola.
Okazyjna cena 1000 zł. - 516
073 215
Hyundai Pony niedrogo - zarejestrowany opłacony ważny
przegląd i OC stan dobry 900 zł
- 722 125 155
JAWA 350 - 1986 w bardzo
dobrym stanie. - 501 037 126

Kadet na części - bez przeglądu
i OC - 603 265 722
Maluch 97 - bez opłat, skorodowany lekko, przyciemnione
szyby, pomarańczowy - 667
556 883
Maluch za 200 PLN - bez opłat
- 693 891 578
Matiz - 2000/2001 zielony stan
dobry cena do uzgodnienia pilnie
- 509 175 243
Mazda 121 - 93 - stan dobry
ważny przeglad i OC, cena 1800
zł lub zamienię na inny w tej cenie
np. opel vectra - 793 385 304 /
793 385 303
Mazda 121 - rok 1990. Silnik 1100
cm. Auto do małego remontu
- 790 56 81 91
Mazda 121 - stan dobry ważny
przegląd i OC cena 1700 zł do
negocjacji - 793 385 304 / 793
385 303
Mazda 121 - tanio - rocznik 1990,
do małego remontu. Silnik 1100
cm. - 790 56 81 91
Mazda 2.2 - 626, rocznik 1990
tłumik do wymiany, przegląd
ważny do listopada igła - cena
3000 - 514 643 731
Mazda 323 - 94 - Samochód
zarejestrowany, sprawny technicznie, dużo nowych części
z przeglądem i OC, cena 3500
- 692 723 836
Mercedes - Bus paka podwójna
kabina, silnik po kapitalnym
remoncie lub zamienię na blaszaka. Rok produkcji 1994 - cena
17000 zł - 501 786 571
Mercedes 124 - diesel pojemność
2000, stan bardzo dobry - 514
211 832
Mercedes 190 - tanio - 601 833
376
Mercedes 210 kombi - 1996 rok,
grafitowy metalik, jest w bardzo
dobrym stanie, ABS, centralny
zamek, aluminiowe felgi, klimatronik, elektryczne szyby,
manualna skrzynia biegów, elektryczne lusterka - 601 578 249
Mercedes a-klasa 14500zł - 1,7
CDI, 1998 rok, zarejestrowana
- 721 824 886
Mercedes c 200 -2006 - 2.2CDI
avangarde 2006 rok - granatowy,
skóry, itp. stan bdb. – 80000 zł
- 601 820 580
Mini cross - 130 zł - 515 298 624
Mitsubishi Colt 91r z gaz - 1.3
z gazem bardzo ekonomiczny,
regulowana kierownica i fotel,
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny przeglad i OC - 501
739 677
Motor- kawasaki kmx 125 - odblokowany, stan dobry, cena do
negocjacji, rok 2000, ładnie się
prezentuje pali od pierwszego
kopa, wysyłam zdjęcia na e-mail
- 782 967 834
Niezawodne 190 - Mercedes 190
tanio - 601 833 376
Nissan Almera - za 7000 zł - 668
102 128
Nissan dobra cena - Primera
- srebrny, oryginalny lakier, diesel klimatronik, abs, centralny
zamek, elektryczne lusterka,
cztery szyby, automatyczne
welurowa tapicerka, stan bardzo
dobry - 660 699 940
Nissan Primera - 2000 rok srebrny
metalik diesel, klimatronik, bezwypadkowy, oryginalny lakier,
stan bardzo dobry, cena 17900
do negocjacji - 660 699 940
Nissan Primera p10 dslx hatchback 2.0D rok produkcji
1992 zarejestrowany, ważny
przegląd i oc, stan dobry, uszkodzony alternator. Cena: 1400
lub zamienię na skuter. nr GG
12317411 - 604 073 189
Nissan Sunny - okazja - 2.0 diesel
, zadbany, 95 rok, cena 2800 zł
- 663 023 982
Nubira 2.0 cdx + LPG 1998 rok
- Hatchback, przebieg 180 tys.,
wspomaganie, centralny zamek,
pełna elektryka, poduszka pow.,
regulowana kierownica, kpl. kół
letnich, atrakcyjny wygląd, cena
7200 PLN - 793 651 002
Omega B sedan - 2,5V6, 96 ,
188000, gaz, pełne wyposażenie
oprócz skóry. Możliwa zamiana
- 669 735 527
Opel Astra 1 - rok 94 zarejestrowana w kraju 5 drzwi wiśnia
1600cm benzyna. Tylne nadkola
do naprawy. 185000 km przebieg
4000 zł - 696 581 300

Opel Astra II sedan 16v - Centralny zamek, klimatyzacja,
elektryczne szyby; alarm; bezwypadkowy; serwisowany - 667
972 731
Opel Corsa 1.2 - rocznik 95, stan
bardzo dobry, zarejestrowana
OC i badanie techniczne do
11.2009. Polecam Cena 5200 zł do
uzgodnienia Nie wymaga wkładu
- 507 930 010
Opel Kadet - 94 rok, składak z
gazem (grudzień 2008 rok założony) stan dobry, cena 1500 zł.
do negocjacji, ważny przegląd i
OC - 600 023 442
Opel Kadett cabrio - 1600 zł - 722
125 155
Opel Omega kombi - 96 rok, 2 litry,
16v kombi, klimatronik, automat
elektryczne szyby, lusterka, dwa
komplety kół, super stan, cena
8000, do malej negocjacji - 691
385 864
Opel Omega kombi - opel omega
kombi 2,4 benzyna + gaz 1990
ważny przegląd + oc centralny
zamek, elektrycznie otwierane
szyby, hak, 1400 zł do małej
negocjacji - 693 675 187
Opel Vectra - tanio - rok 1994,
klimatyzacja, komputer, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, ABS,
wersja sedan, niebieski, Cena
1500 zł. - 668 138 663
Opel Vectra 1,6 - 1989, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009 i
ubezpieczenie ważne do 05/2009,
stan dobry, garażowany, złoty
metalik, hak holowniczy - 511
779 713
Opel Vectra 1,6 tanio - 97 rok
składak. Stan techniczny bardzo
dobry, przegląd ubezpieczenie
aktualne. Komplet kół letnich i
zimowych. Cena 1200 zł - 501
394 823
Opel Vectra 2.0 90 rok - silnik
300, skrzynia biegów 200, reszta
bardzo tanio lub w całości 550
- 602 473 894
Opel Vectra a 1,6 1995 rok - w
dobrym stanie technicznym, po
wymianie oleju, paska rozrządu,
nowy akumulator, autoalarm,
szyberdach centralny zamek,
w ciągłej eksploatacji. - 600
705 012
Passat B3 - pełna opcja oprócz
skóry - 723 471 248
Passat B3 - pełna wersja oprócz
skóry - 724 382 720
Peugeot 206 hdi - 2000 abs, centralny, zamek elektryczne szyby,
alufelgi16, w komplecie, nowe
opony, diesel 2,0, ekonomiczne,
zwinne autko. Użytkowane przez
kobietę. Przebieg 153 tys. Godne
uwagi! Cena do uzgodnienia
- 506 405 755
Peugeot 309 - rok produkcji 1990
kolor grafit, pojemność 1900,
diesel. Centralny zamek, elektryczne szyby, zarejestrowany,
ubezpieczony. Cena 1200 - 500
029 212
Peugeot 309 za 800 zł - uszkodzony do wymiany przednia lewa
lampa, kierunkowskazy, zderzak,
elektryczne, szyby szyber dach,
centralny zamek, na chodzie
opłacony pojemność 1300 89/97
rok cena 800 zł - 724 529 874
Polo 1991 - przegląd do 06.2009,
ubezpieczenie do 08.2009, białe
zegary, stożkowy filtr powietrza.
2300 do negocjacji - 668 025
036
Polonez Caro plus - z inst. gaz
uszkodzony na części - 510
242 940
Polonez LPG 700zl - 96 rok, przebieg 100 tys. wymieniony olej filtr
OC i przegląd ważne GG 5733667
- 791 244 062
Polówka 1.4 tanio - 1995 rok
pięciodrzwiowa, granatowa,
zadbana, stan bardzo dobry.
Cena 5700 zł - 663 023 982
Renault 19 - elektryczne szyby,
centralny zamek, stan bdb.,
opłacony zarejestrowany - 509
901 497
Renault 19 - tanio - w pełni
sprawne autko, wersja shamade, 4 drzwi, 1700 pojemność,
centralny zamek, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, kolor
szary, elektryczny szyby, Cena
900 zł. - 668 138 663
Renault 19 1.4 + LPG 1992 - na
części albo do remontu. Cena
800 PLN, do negocjacji - 783
032 831

Renault 19 1.4 benzyna - Rok
1994/95 z salonu, właściciel,
garażowany, przebieg 100 tys.
Ubezpieczony do 12.02.2010,
przegląd 12.07.2009, kolor sekwoja - ciemna zieleń, kierowcą
jest kobiet, stan dobry, bezwypadkowy - 606 652 179
Renault 5 - pojemność 1,4, czerwony, pięciodrzwiowy, radio CD,
brak przeglądu i OC. Cena 700 zł
GG2714220 - 691 550 155
Renault Clio 1,2 l - pojemność
silnika, czerwone, zarejestrowane w Polsce, niedrogo - 505
177 959
Renault Megane 1.4 eco - Stan
idealny, rok produkcji 1998, 5
drzwiowa, 2x airbag, centralny
zamek, 2 komplety kol, RO z CD,
elek. szyby z przodu, wspomaganie kierownicy, serwisowana,
1 właściciel w Polsce - 724 235
430
Renault Megane Classic 1,6 - rok
produkcji 1997, przegląd:04/2010,
ubezpieczenie 09,2009, pojemność 1598 cm3, benzyna, grafit
- metalik, ABS, hak, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, ele
ktryce szyby,
imobilajzer, 2 x airbag, halogeny,
- 792 641 990
Renault Twingo - rok 95,115 tys.
1,2 benzyna, kolor niebieski,
elektryczne szyby, lusterka,
otwierany dach, alufelgi, przegląd i OC ważne do 03.2010.
stan bardzo dobry zadbany.
Cena 5300zł do uzgodnienia
- 609 319 456
Robur ld3001 skrzyniowy sprawny technicznie przegląd
do marca 2010 - 695 408 644
Rover 400si - 1.6 pojemność
111KM elektryczne lusterka i
szyby, klimatyzacja, wspomaganie, zielony w dobrym stanie
czysty i zadbany dzwoń co do
ceny - do uzgodnienia - 663
368 902
Samochód ciężarowy kamaz!
- KAMAZ! - 502 533 809
Scirocco - stan dobry, brak
przeglądu, aktualne oc.
ro+wzmacniacz +z mieniarka
1700 do negocjacji - 609 365
333
Seat Ibiza 1.3 - benzyna, rok
produkcji 1994, sportowy układ
wydechowy Remus zarejestrowana w kraju, cena 3500 - 601
310 488
Seat Ibiza 1.9D - 95 rok, 5
drzwiowy, auto alarm, centralny
zamek, imo, Cd, wspomaganie,
zarejestrowany, ubezpieczony,
do poprawek lakierniczych. Cena
4500 zł. - 888 794 020
Seat Toledo - 1992 rok - 2000 zł,
1.8 benzyna, kolor wiśniowy, stan
dobry, zarejestrowany, ważne
przegląd i OC, stan dobry, wspomaganie kierownicy, hak, elektryczne lusterka, szyberdach
- 501 294 882
Seat Toledo 93 rok + LPG 1.6 Przebieg 233. szyberdach,
zimówki, nowe klocki hamulcowe. Sportowe pokrowce na
siedzenia. Butla 40l. Spalanie 78l/100km. Przegląd do września,
ubezpieczenie do sierpnia - 790
504 220
Seicento Sporting Abarth - Silnik 1.1, czarne, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
elektryczne szyby, 97000km - 503
956 647
Sierra Ford - stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, zarejestrowana,
ubezpieczona, benzyna + gaz,
cena 950 zł. - 796 723 103
Sierra sedan - z gazem, opłacona
w ciągłej eksploatacji, cena 800
zł. lub zamiana, różne propozycje
- 796 723 103
Sierra za 600 zł - z gazem opłacona w ciągłej eksploatacji - 695
689 203
Silnik - do opla 1,4 130tys kil ze
skrzynią i osprzętem - sprawny
gwarantuje za 500 zł - 504 092
192
Simson 50 - oryginalny - skuter
stan bardzo dobry - opłacony
- 510 210 184
Skuter 50 - Simson oryginalny,
opłacony - 514 211 832
Sprzedam Audi A6 1.9 TDI - kolor
srebrny, wersja limuzyna, wyposażenie pełna opcja, przebieg
173000 km, książka serwisowa,
auto od 13 miesięcy w kraju cena 31000 tys - 606 609 115
Suzuki Intruder vs 800 - rocznik
1993, bezwypadkowy, przebieg

59000.Na wyposażeniu sakwy,
alarm, przód nowa opona. Kontakt telefoniczny 608-637-871
lub email kriss.r@wp.pl. Nowy
akumulator - 608 637 871
Suzuki Swift - 96/97 - 1996/97
rok, 5-cio drzwiowy hatchback,
1000cm pojemność, biały karoseria ocynk, centralny zamek,
poduszka powietrzna, stan idealny przebieg 103 tys. cena 4500
- 603 182 814
Suzuki Vagon R+ 1000cm3 - rok
produkcji 1998, kolor czerwony
metalik, 2 poduszki powietrzne,
relingi dachowe, elektryczne
szyby, elektryczne lusterka, halogeny, przebieg 54000, zadbany,
cena 6 500zł. - 660 144 924
Tanio Ibiza 1.0 - pojemność
silnika1.0 , 94 rok, alarm, po
tuningu, alufelgi oraz koła
zimowe, radio CD-MP3,ważne
OC I przegląd, cena 4600 do
negocjacji - 721 582 562
Tanio Mondeo combi TD - wiśniowy,1995 rok, 1.9 TD, wyposażony, silnik od modelu z 2000 rok
- bdb. Cena 4500 do negocjacji
- 692 750 317
Toledo z gazem, okazja - 92 rok,
białe, ważny przeglad i OC, cena
1600 zł - 727 227 917
Toyota Carina E pilnie - 2.0 E+
gaz. Stan bardzo dobry, pełna
elektryka, klimatyzacja, zadbany,
bez korozji. Cena 5500 zł - 501
394 823
Uno 92 rok - tanio - 92 rok, czarny,
999 cm, 5 drzwiowy ,5 biegowy,
gotowy do jazdy! Cena 1250 zł
- 727 227 917
Van 8 osobowy - Nissan Serena,
96 rok, elektryczne szyby i
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, airbag.
Cena 7300 - 605 592 226
Vectra 1.6 - 90 rok, pojemność
1.6 benzyna. Centralny zamek,
wspomaganie kierownicy. Stan
idealny, bez rdzy Od-2006 roku w
kraju - polecam - 882 491 671
Vectra 1.8. 91 rok - sedan, 1.8,
srebrny, centralny zamek, przegląd do marca 2010 r. ubezpieczenie do kwietnia 2009 rok.
Cena 1350 zł do negocjacji.
Dorzucę nowe bębny i tarcze
- 669 023 393
Vectra 93 - 5 drzwiowy, 1993,
benzyna-gaz, kupiony w kraju
pierwszy właściciel, stan dobry,
cena 3500 zł - 666 556 901
Vectra 1.6 - rok 90 pojemność 1.6
benzyna, 6l,na 100km.cen zamek,
wspomaganie kierownicy bardzo
zadbana, bez rdzy - polecam ,
warto! Cena 3200 zł Do negocjacji lub zamianię - 882 491 671
Volvo v40 - 1999 rok, turbo benzyna 1,9 l, ABS , 120 000 km
klimatyzacja, centralny zamek,
skóra, srebrny metalic - cena 14
200 zł. - 888 926 327
VW Golf 1 tanio - w bardzo
dobrym stanie blacharsko
mechanicznym, 1600cm diesel ,
czerwony, pięciodrzwiowy, radio,
ważny przegląd i OC. Cena 750 zł
- 668 138 663
VW Golf 1998 IV - 1,4 benzyna,
5-cio drzwiowy, srebrny, serwisowany, stan b. dobry - 788
347 293
VW Golf 3 - 1.4 z gazem. Stan
idealny - 502 573 286
VW Golf II 88 rok - w całości lub
na części. Obniżany, ciemne
szyby, kolor ciemny granat cena
450 zł. - 663 023 982
VW Golf III 1,8 - benzyna, elektryczne szyby, podgrzewane
fotele w tym tuba, wzmacniacz
wszystko JVC kolor niebieski
wydech sportowy - cena 7800 zł
- 075 75 56 328
VW Golf III tanio - TDI - 1995,
czarny metalik, tuning, klimatyzacja, elektryka, sprzęt audio
wysokiej klasy - PILNE - 511
340 399
VW Passat 1.8T 1998 tok - ABS
autoalarm centralny zamek, elektryczne szyby + lusterka radio,
climatronic, komputer, poduszki
4 szt., welur wspomaganie podgrzewane fotele + lusterka klimatyzowany schowek auto zadbane
- polecam - 604 922 815
VW Polo - 1995 rok - kolor granatowy, 1.4 benzyna, pięciodrzwiowa, zadbana stan bdb.
zarejestrowana w kraju. Cena
5800 zł - 663 023 982
VW Polo 1.4 - 95 rok, zadbana,
zarejestrowana w kraju, 1.4 ben-
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zyna, ciemnogranatowa 5800 zł
- 663 023 982
VW Polo 95 rok - zadbany, pół
roku w kraju, ważny przegląd i oc
- 5-cio drzwiowy, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek.
Elektryczne szyby. stan idealny
- Cena 5500 zł - 663 023 982
Wartburg - combi 38 letni na
chodzie - cena do uzgodnienia
- 075 75 14 627
WSK 1964r m06 - do małych
wykończeń remontowych, silnik
na chodzie 400 zł - 781 242 765
lub 075 71 305 16
Wv Golf 3 diesel - 1994 rok,
czarny, przyciemnione szyby,
szyberdach wspomaganie kierownicy, centralny zamek radio,
3 drzwi, sprowadzony z Niemiec,
Cena 3300 zł. - 668 138 663
Yamaha 2005 rok 250xt - super
motor na dojazdy do pracy i nie
tylko zarejestrowany stan super
ekonomiczny czterosuw, cena
8000 do malej negocjacji - 691
385 864

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta całe i powypadkowe - 663
393 415
Auto do 6000 zł, mogą być do
lekkich napraw blacharsko-lakierniczych. Proszę o sms z opisem
auta i jego ceną. - 608 382 458
Najwyższe ceny skup - Kupię
auta do 6000 zł w atrakcyjnych
cenach Proszę o sms z opisem
auta i jego ceną - 608 382 458
Autoskup - powypadkowe i
uszkodzone, odbieram własnym
transportem - 721 721 666
Fiata Seicento lub Cinquecento w dobrym stanie - 603 245 606
Każde auto - w rozsądnej cenie
kupię, również za wyrejestrowane - 723 879 996
Kombi do 4000 zł - może być
do remontu Jelenia Góra - 502
297 240
Przyczepkę bagażowa - do 750
kg. najchętniej z papierami w
miarę niedroga - 667 264 181
Samochód - osobowy może być
uszkodzony zarejestrowany lub
nie - 725 868 511
Masz problem ze starym autem!
- Chcesz go sprzedać za rozsądną cenę. Uszkodzone, bez
przeglądu i oc. Dzwoń! - 692
723 836
Uszkodzone, powypadkowe, cale
- Odbieram własnym transportem
- 510 522 968
RÓŻNE
SPRZEDAM
Odzież używana - niemiecka
- dobra jakość, tylko 2,70 zł
Faktura VAT - 606 128 693
Zegarek kieszonkowy z XIX w.
w podwójnej srebrnej kopercie
, sprawny + piękna srebrna
dewizka - 075 746 22 33
Zabytkowe meble do renowacji
- 075 76 210 36

Stare magle - antyki,
cena od 500 do 1500 zł
oraz maszyna do szycia
- antyk - Singer - doskonała ozdoba do domu,
sklepu itp. Cena 500 zł
- stan idealny - 075 75
215 89
Nokia N96 z kartą 2GB i ładowarką bez pudelka, Do wprowadzenia polskiego meni,
cena 750 zł do uzgodnienia
lub zamienię xbox lub Psp.
508 367
Elektroniczna waga sklepowa
– zalegalizowana – 695 638
359
Sony Ericsson W380i – nowy,
na gwarancji z pełnym wyposażeniem – 695 638 359
Totalna wyprzedaż w restauracji Galery – stoły, kredensy,
obrusy, talerze (2zł) – sztućce,
obrazy, książki, wyposażenie
kuchni – 661 059 918
RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię mały piec C.O. – 06-08M
– 607 220 746
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Serafin

RAMY

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

do OBRAZÓW

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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

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

www.peter.autogielda.pl

"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

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

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

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

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
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Spacerkiem po ulicy Pocztowej
Polak, Węgier – dwa bratanki: to powiedzenie musiało
przyświecać tym, którzy w śródmieściu Jeleniej Góry otworzyli w latach powojennych restaurację Tokaj, jedyny
lokal kuchni innych narodów w stolicy Karkonoszy. Nie
wiadomo też, dlaczego otwarto ją w dawnej Restauracji
Pocztowej, z niemiecka zwanej Postschaenke. Niemal
naprzeciwko poczty głównej. Poza nazwą wyszynku
niewiele się tu przez lata zmieniło. Jesteśmy na ulicy
Pocztowej, czyli Poststrasse.

Dawna nowoczesność
Budowę gmachu poczt y
ukończono w roku 1912. Urząd
Poczty Cesarskiej, jak godnie
nazywała się wówczas ta instytucja, przeniesiono tam z byłej
siedziby, ogromnej kamienicy
na rogu Banhofstrasse (dziś
1 Maja).
Budynek wyprzedził swoją
epokę, bo poczcie służy do
dziś. Jak na początek XX stulecia był bardzo nowoczesny:
z przestronną halą kasową
oświetloną nie tylko lampami,
ale i dużym świetlikiem w
suficie.Zamontowano tam, a
jakże, jedną z pierwszych centrali telefonicznych w stolicy
Karkonoszy. Uprzywilejowani
abonenci mieli na początku
trzycyfrowe numery.
Urządzenia telefoniczne,
zainstalowane przez Niemców,
służyły zresztą jeleniogórzanom jeszcze długo po 1945
roku. Nie zostały nawet wyłączone 13 grudnia 1981, w dniu
wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL. Wtedy
to telefonię unieruchomiono
w całym kraju, ale jeleniogórzanie przez całą ówczesną
niedzielę mogli swobodnie
rozmawiać.
Kres „wojennym” pogawędkom przyniosła informacja
zamieszczona w Monitorze
Dolnośląskim, zastępczej reżimowej gazecie, która ukazała
się 14 grudnia 1981 roku zamiast kilkudziesięciu innych
tytułów. Dziennikarze donieśli, że w Jeleniej Górze telefony
są czynne, a skutek był taki, że
natychmiast je wyłączono.
Cały budynek wówczas zmilitaryzowano, a przed pocztą
główną – jak się ją określa do
dziś – pojawiły się koksowniki,
żołnierze oraz zomowcy.

Pocztowe smaczki
Zapewne wygodniej byłyby
im się ogrzać we wspomnianej
już restauracji Tokaj. Gdyby
nie surowe przepisy stanu
wojennego, można by tam
było wypić na przykład grzane
wino. Gorącą herbatę z rumem
serwowano przed grudniem w
barze „Arnika”, który – jako w
pewnym sensie relikt gastronomii lat Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej – dotrwał do dziś.
Takich lokalików było na
niemieckiej Poststrasse sporo,

ale to właśnie Postchaenke
był najbardziej wykwintnym
z nich. Trudno powiedzieć, co
tam jadano, ale sądząc po wystroju wnętrz, menu musiało
być bogate.
Lokal duży, podzielony na
kilka sporych sal, na suficie
belki zdobione polichromią, na
ścianach – szlachetne boazerie
i trofea myśliwskie. Stąd wniosek, że w karcie była dziczyzna,
której w późniejszych latach
raczej brakowało.
Za to w polskim Tokaju najważniejszym daniem był placek
po węgiersku, którego zresztą
nikt na Węgrzech nie zna. Do
każdej potrawy przypisana
tam była też ostrość niemal
piekielna, która smak raczej
zabijała i sprawiała, że na stół
wędrowały także dania mniej
smaczne. Mistrzowie kuchni
uważali, że jak coś jest węgierskie, to musi zawierać paprykę, najlepiej w rekordowych
ilościach. Plusem lokalu był
fakt, że porażone pikantnością
podniebienie można było zalać
prawdziw ym, węgierskim
tokajem, czyli smakowitym
winem w kilku gatunkach.
Oczywiście trunek nie zawsze
był dostępny, za to wszędzie
królowała woda „Marysieńka”,
której produkcji zaprzestano w
III Rzeczpospolitej. A wszystko
to działo się na parterze jednej
z monumentalnych kamienic,
zbudowanej na początku wieku
XX w pięknym stylu secesji, w
którym utrzymano zabudowę
większości ulicy. Pocztową
nazywa się od roku 1909, ale
istnieć musiała wcześniej jako
łącznik pomiędzy ścisłym centrum miasta a Wilhelmstrasse
(Wojska Polskiego).

Filateliści mniej ważni
Idąc w jej kierunku, natrafiamy na małą uliczkę, na
początku minionego stulecia
jeszcze niezabudowaną, za
to tonącą w zieleni skwerów
i ogrodów. (Ich fragment zachował się zresztą do dziś,
tam, gdzie obsługa istniejącej
w miejscu Tokaju restauracji
Bosman urządziła letni ogródek piwny).
Ta uliczka od 1912 roku nazywała się Kleine Poststrasse,
czyli po prostu Małą Pocztową.
Lokatorzy mieszczańskich
kamienic wówczas tam zbudowanych mieli z okien ciekawy

widok na zieleń i centrum
Hirschbergu.
Polski Zarząd Miasta Jelenia
Góra w roku 1945 nadał temu
traktowi miano Filatelistów,
którzy z pocztą też się kojarzą.
W końcu na szyld trafili Bohaterowie Getta, którzy niewątpliwie od filatelistów są ważniejsi.
Wspomniane widoki zostały
przysłonięte w latach 60-tych
ubiegłego wieku, kiedy przy
Bohaterów Getta postawiono
niezbyt urokliwą kamienicę w
stylu nawiązującym do realnego socjalizmu. Dziś blasku
budynkowi dodaje niedawno
temu odnowiona elewacja.

Pocztowa usługowa
Charakter handlowy Pocztowa zachowała do dziś. Na
rogu Kleine Poststrasse z Poststrasse był sklep spożywczy i
kolonialny. W ciepłych porach
roku towary wystawiano w
skrzynkach przed wystawę,
a ceny artykułów spisywano
kredą na tablicach. W latach
PRL placówka diametralnie
zmieniła swoje przeznaczenie, bo powstał tam sklep z
artykułami dla… milicjantów,
głównie odzieżą. Wynikało to
po pierwsze z uprzywilejowania tej grupy mundurowych,
a po drugie – z mizerią zaopatrzenia w innych odzieżowych
sklepach, Na szczęście wszyscy
okazali się równi wobec kryzysu, bo półki tego przybytku też
zaczęły świecić pustkami. W
latach 90. minionego stulecia
sklepik wrócił do pierwotnego
przeznaczenia i otwarto w
nim, działające do dziś, delikatesy.Na parterach dalszych
kamienic działały i działają
zakłady rzemieślnicze. Z kolei
na rogu wieńczącej Poststrasse
– Franzstrasse (dziś Okrzei), na
parterze potężnej kamienicy
znów można było zjeść niezły
obiad. Znajdowała się tam
kolejna restauracja na tym
trakcie o nazwie Keiserecke,
co w wolnym tłumaczeniu
można zrozumieć jako Cesarska.W latach Polski Ludowej
trafiły tam redakcje mediów:
Nowin Jeleniogórskich i Gazety
Robotniczej. Później siedzibę
miała Telekomunikacja Polska.
Inwestycja w windę dla niepełnosprawnych, która miała
tym osobom ułatwić dostęp do
TPSA okazała się jednak mało
potrzebna, bo biuro obsługi
klienta w Jeleniej Górze telekomunikacja zlikwidowała.

Seans w Capitolu
Najnowszym obiektem na
Poststrasse jest zbudowane
w latach 30. XX wieku kino
Capitol. Imponujący gmach o

modernistycznej linii,
najw ięk sz y m wówcza s
ekranie i najbardziej elegancką widownią. Zbudowano
go jednak nie tylko dla miłośników X Muzy, ale dla fanów
kabaretów oraz varietés. Powstał tam kanał dla orkiestry,
która takowym przygrywała,
a na zapleczu urządzono coś
w rodzaju garderób.Występy

artystyczne odbywały się tam
także w latach powojennych,
ale kino było i pozostaje miejscem premier największych
hitów ówczesnej i współczesnej
kinematografii.Po 1945 roku
nazwę kina zmieniono na
„Lot”. Złośliwi twierdzą, że
tylko dlatego, iż takie słowo w
języku polskim dało się ułożyć
z liter poniemieckiego neonu.

I nie trzeba było zamawiać
nowego.
I tu, mając przed oczami
zaplecze siedziby poczty, naszą
wędrówkę po Pocztowej kończymy. Wchodzimy na seans do
kina. Tam raczej nic o dawnej
Jeleniej Górze nie wyświetlą.
tejo
Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...
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