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W minionym tygodniu ekipa japońskiej telewizji NHK
wędrowała po Kotlinie Jeleniogórskiej realizując
program poświęcony urokom naszej małej ojczyzny.
Szczególną uwagę realizatorzy skoncentrowali na renesansowym Dworze Czarne i
postaci jego kustosza, Jacka
Jakubca. Program cieszącej
się popularnością wśród
Japończyków stacji nadany
zostanie w maju.
Producent Mateusz Kucaj i trzyosobowa ekipa, której pomagała
Judyta Yamoto, jedna z nielicznych
jeleniogórzanek władających
językiem japońskim, w miniony
czwartek na Czarnym nagrywali
część swojego programu. Obszernego wywiadu udzielił Jacek
Jakubiec. Wcześniej, podczas dni
zdjęciowych, uwiecznili pałac w
Łomnicy, zamek Chojnik i inne
atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej.
Wszyscy są tym miejscem zachwyceni.
– To dla nich egzotyka taka jak
dla nas polowanie na krokodyle
– żartuje Mateusz Kucaj, Polonus
z Londynu, producent programu
NHK. – Są zachwyceni okolicami.
Zresztą ja też nigdy wcześniej tu
nie byłem i bardzo mi się podoba
– dodaje. – Ideą naszego programu jest pokazanie okolicy przez

Japońskie wizje z Czarnego

Jacek Jakubiec i japońscy realizatorzy na dziedzińcu Dworu Czarne
pryzmat człowieka. Doszliśmy do
wniosku, że postacią godną tego
jest właśnie Jacek Jakubiec, który
odbudowuje dwór i ma osobowość
nietuzinkową – usłyszeliśmy.
– Wyłowili mnie w Internecie
dzięki stronie stowarzyszenia
Ashoka, to międzynarodowa
organizacja innowatorów społecznych – mówi Jacek Jakubiec.
– Zachęcałem, aby przyjechali za
2-3 lata, to może będzie o czym

gadać, bo przecież dwór jest wciąż
placem budowy, ale nie dali się
zniechęcić – dopowiada. Japończycy są bardzo zainteresowani
pomysłem utworzenia Wszechnicy Dwór Czarne, szkoły, która
będzie kształciła, między innymi,
konserwatorów zabytków. – Jak
się okazuje, w Japonii to bardzo
ważny i zupełnie zaniedbany
temat – mówi kustosz Jakubiec,
który jest jednocześnie prezesem
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Niebezpiecznie w autokarach
Zaniedbanie w bieżącym utrzymaniu autobusu może mieć fatalne skutki. Aż
trudno uwierzyć, że w pożarze autokaru, do którego doszło w maju 2007 roku w
okolicach Dziwiszowa, nikomu nic się nie stało. Pojazd wiózł dzieci z Legnicy na
„zieloną szkołę” w Szklarskiej Porębie…

autokar został wynajęty do przewozu dzieci z Gryfina do Szklarskiej Poręby na zieloną szkolę.
W pojeździe było 37 dzieci oraz
3 wychowawczynie. Z relacji
kierowcy wynikało, że dopiero
w Szklarskiej Porębie podczas
hamowania wystąpiła awaria
układu hamulcowego.
Co ciekawe, autokar 14 kwietnia przeszedł badania diagnostyczne. Nie stwierdzono żadnych
uwag i pojazd dopuszczono do
jazdy. Policjanci zabezpieczyli
dowód rejestracyjny autokaru,
który odholowany na parking.
Dzieci do celu dojechały transportem zastępczym. Obecnie
policjanci ustalą, czy badania
diagnostyczne były przeprowadzone prawidłowo.

(tejo)

Góry i okolic. Tym bardziej, że
Japończycy są bardzo mobilni i
wszelkie atrakcje na świecie pragną zobaczyć osobiście: nie wystarcza im telewizyjna relacja.

Konrad Przezdzięk

Program społeczno-kulturalny NHK od dłuższego czasu serwuje japońskiej widowni
materiały o różnych zjawiskach i przemianach zachodzących w Europie w ostatnim
20-leciu. Ma wielomilionową widownię.

Dym u kresu wycieczki

Wskutek awarii układu hamulcowego zaczął się dymić
autokar z młodzieżą w środku. Pasażerowie do celu
podróży dojechali pojazdem zastępczym. Interweniowała policja.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek rano. – Na numer
alarmowy policji jeleniogórskiej
zadzwoniła osoba, która powiadomiła, że z kół autokaru
jadącego w kierunku Szklarskiej
Poręby wydobywa się dym. Z
relacji osoby zgłaszają wynikało,
że autokarem tym przewożone są
dzieci – poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z policji.
Policjanci jeleniogórskiej drogówki wskazany pojazd zauważyli przy wjeździe do Szklarskiej
Poręby na poboczu. Z przodu
wydobywał się dym. Kierujący,
gdy poczuł swąd wydobywający się z układu hamulcowego,
natychmiast zatrzymał pojazd i
wysadził pasażerów, a sam przystąpił do jego gaszenia.
Jak ustalili funkcjonariusze,

Fundacji Kultury Ekologicznej,
gospodarza Dworu Czarne. Nie
jest wykluczone, że program o
Kotlinie Jeleniogórskiej wypromuje nasz region na tyle skutecznie,
że zachęci telewidzów-turystów
z Japonii do odwiedzin Jeleniej

Fot. Angelika

Helikopterem na ratunek

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wielkie porządki
pod „Grzybkiem”
Nowy hipermarket albo
zakład przemysłowy? – zastanawiają się jeleniogórzanie
widząc spychacze pracujące
na nieużytkach przy ulicy
Sobieskiego. Nic z tych rzeczy: teren jest porządkowany
i powstanie tam równa…
łąka. – Prowadzone są tam
wyłącznie prace porządkowe,
ponieważ obszar ten był bardzo zaniedbany, chcemy doprowadzić go do pierwotnego
stanu. Ze względu jednak na
to, że jest to teren zalewowy,
nie powstanie na nim żadna
budowla ani park – wyjaśnia Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Po
zniwelowaniu gruntów zostanie zasiana tam trawa, a
miejsce będzie służyło, między
innymi, posiadaczom psów
jako teren spacerowy.

(Ania)

PLUS TYGODNIA

AWANS TYGODNIA
Henryk Dumin
etnolog i menadżer kultury

(tejo)

Więcej– na stronie 14

Fot. Konrad Przezdzięk

Czasy, kiedy państwo skąpi na
sztukę, a jego mecenat nie dla
wszystkich twórców jest łaskawy,
Tadeusz Kuta z żoną Jadwigą przewidzieli kilkanaście lat temu. Wtedy
zrezygnowali z posad w państwowym
teatrze i poszli na swoje zakładając „Teatr Nasz” w Michałowicach. Było ciężko:
zdarzało się, że brakowało na wszystko,
ale – ciężką pracą u podstaw – osiągnęli
sukces. To brzmi jak bajka, ale bajką nie
jest. Wszystko Tadeusz Kuta opisał w bardzo
osobistej książce „Nasza Ameryka, czyli krótka
historia Teatru Naszego”. To swego rodzaju
przypieczętowanie wysiłku artystów, którzy z
marzeń wyrzeźbili swoją rzeczywistość. Owacja
na stojąco!

Fot. Konrad Przezdzięk

Tadeusz Kuta
aktor „Teatru Naszego”

Mówił o sobie, że opanowane ma siedem
zawodów, w tym murarza tynkarza, menadżera kultury, krytyka teatralnego
i jeszcze kilka innych. Do tego wachlarza
możliwości dojdzie jeszcze jedna: pełnomocnik dyrektor naczelnej Filharmonii
Dolnośląskiej. To nowe stanowisko pracy
Henryka Dumina, byłego dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”, do niedawna zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Henryk Dumin jest etnologiem
i etnografem, z wykształcenia i powołania.
To historyk kultury, publicysta, dokumentator
i popularyzator tradycji ludowych na terenie
Dolnego Śląska, autor wystaw muzealnych,
a także festiwali muzycznych, teatralnych,
i folklorystycznych; realizator widowisk
plenerowych „Muzyka w Ogrodzie” oraz
Festiwalu Kameralistyki „Musica Viva”.
(tejo)
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WYDARZENIA / REKLAMA

UWAGA KONKURS !!! Do wygrania mieszkanie 100m2 z ogrodem!!!

(tejo)

Zamiast malowanych banerów z tytułem sztuki, nowoczesna tablica elektroniczna, na której wyświetlane są dane
dotyczące repertuaru to nowość na fasadzie budynku
Teatru im. Norwida.
Tablica świetlna zawisła na
secesyjnym frontonie kilka dni
temu. „Zaprasza” nie tylko na spektakle bieżące, lecz także informuje
z wyprzedzeniem o tym, co będzie
grane w teatrze za kilka dni.
To nawiązanie do dawnych czasów: na przełomie lat 70. i 80. XX
wieku podobne urządzenie, choć
znacznie większych rozmiarów i

– co oczywiste – mniej doskonałe
technicznie – pełniło taką samą
rolę. Zostało zdjęte z fasady teatru
z bliżej nieokreślonych przyczyn.
Rolę teatralnego „afisza” pełniła
też przez kilka lat kuriozalna rzeźba jeleni. Została zdemontowana
w ubiegłym roku.

(tejo)
Fot. Ania

Jakie nowe propozycje znajdą się w repertuarze Teatru
Norwida? Jak mówi Bogdan
Koca, dyrektor placówki, jeszcze za wcześniej na konkrety.
– Jestem już po rozmowach
z zespołem. Przebiegły w miłej atmosferze. Od przyszłego
tygodnia zaczynamy próby
do nowej sztuki – powiedział
nam B. Koca. Wiadomo też,
że nowy szef teatru chce wykorzystać istniejące w Jeleniej
Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej
zamki i pałace jako „trzecią”
scenę teatru i swoiste plenery
do kolejnych realizacji. Ostatnio odwiedził dwór na osiedlu
Czarne. Być może jedna ze sztuk
zagrana zostanie właśnie tam,
w renesansowych wnętrzach.
Mówi się, że będzie to jedna z
komedii Aleksandra Fredry w
plenerowej wizji i naturalnym
otoczeniu z epoki. Sztukę ma
opracować jeden z reżyserów z
Warszawy. Pierwszą premierą
na dużej scenie Teatru Norwida ma być natomiast „Czarna
maska” Gerharta Hauptmanna,
niemieckiego noblisty, którego
dzieła popadły w zapomnienie,
zwłaszcza tu, na ziemiach, gdzie
mieszkał, tworzył i zmarł.

Fot. Konrad Przezdzięk

Elektroniczne „zaproszenie”

Trzecia scena
w pałacach
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Smaczna promocja „Gastronoma”

FIRMA DEWELOPERSKA „SŁONECZNA DOLINA” SP. Z O.O. OGŁASZA Z DNIEM
16 KWIETNIA 2009 R. KONKURS DLA PIERWSZYCH 40 NABYWCÓW MIESZKAŃ
ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE SWOJEGO OSIEDLA NA GRANICY CIEPLIC I
STANISZOWA (KONIEC UL KROŚNIEŃSKIEJ – WJAZD OD UL. WOLNOŚCI)
Każdy kto zakupi jedno z czterdziestu mieszkań na Osiedlu „Słoneczna Dolina” nabędzie
notarialne potwierdzone oświadczenie Zarządu Spółki o prawie do udziału w losowaniu
mieszkania o powierzchni 100m2 wraz z przynależnym do niego ogrodem (udział w
własności gruntu).
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu, który dostępny
będzie od dnia 15.04.2009r. pod numerem telefonu 075/ 755 16 26; 075/648 87 10 lub na
stronie www.slonecznadolina.com.pl . W celu bezpośredniego kontaktu zapraszamy do
Biura Sprzedaży Mieszkań znajdującego się na terenie osiedla „ Słoneczna Dolina” przy
ul. Promykowej 2/1.

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

Wiele atrakcji mieli gimnazjaliści, którzy w miniony piątek przyszli do Zespołu Szkół
Licealnych i Usługowych przy
ulicy Leśnej w Jeleniej Górze.
Na gości czekała degustacja
potraw kuchni regionalnych
przygotowanych przez uczniów szkoły. Na pięknie przy-

Szybki dostęp do informacji, łatwe wyszukiwanie
placówek i zawodów.
W dzisiejszych czasach dostęp
do informacji jest podstawą
wszystkiego. Bez tego każdy,
nawet najlepszy pomysł czy
przedsięwzięcie skazane jest z
góry na porażkę. Tę prostą zasadę doskonale rozumie Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej
– Centrum Dolnośląskie, pomysłodawca projektu Inwestuj
w siebie. Program ten zorientowany jest na mieszkańców
naszego regionu i jego zadaniem
jest zachęcenie Dolnoślązaków
do ustawicznego kształcenia. W
realizacji tego procesu pomóc
może aż 788 placówek funkcjo-

strojonych stołach znalazły się
smakołyki z Kaszub, Podhala,
Śląska i wielu innych regionów Polski. Poza tym kilku
przyszłych kucharzy zdawało
wczoraj swój egzamin zawodowy, co wymagało od nich
prz ygotowania cateringu z
wykwintnymi potrawami. To

nujących na Dolnym Śląsku, a
wśród nich znajdują się m.in.
technika, licea, szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, a także
placówki kursowe, ośrodki dokształcania oraz centra kształcenia praktycznego. Wszelkie
informacje dotyczące projektu,
korzyści płynące z ustawicznego kształcenia i aktualności
możemy znaleźć na stronie
Fundacji www.frdl-cd.org.pl.
Przede wszystkim jednak na
wspomnianej stronie znaleźć
można informacje dotyczące
potrzeb lokalnych rynków pracy
na Dolnym Śląsku. Znajduje się
tu również baza dolnośląskich
placówek oświatowych oferujących kierunki kształcenia
adekwatne do wymogów regio-

wszystko, aby zachęcić jeleniogórską młodzież do wyboru
właśnie tej placówki oświaty,
która w dzisiejszych czasach,
niełatwych na rynku pracy,
daje solidne przygotowanie
zawodowe i fach do ręki.

(Ania)
nalnych rynków pracy. Wyszukiwanie jest bardzo przejrzyste
i umożliwia szybkie dotarcie
do poszukiwanych informacji.
Dodatkowo, w celu zapewnienia szerokiej grupie odbiorców
dostępu do wszelkich wiadomości związanych z formalnym
kształceniem ustawicznym
oraz z sytuacją na rynku pracy,
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej postanowiła uruchomić bezpłatną infolinię
0 800 600 600.
Projekt „Inwestuj w siebie” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

10 % rabatu na każde danie z menu w restauracji Willa Róża Wiatrów.
Kupon ważny do 26.04.2009

KONKURS
Weź udział w konkursie i wygraj komplet gadżetów reklamowych .
Odpowiedź na poniższe pytanie wyślij do dnia 24.04.2009r. na adres konkurs@jelonka.com
PYTANIE KONKURSOWE:
Które miejsce zajmuje Dolny Śląsk pod względem liczby osób dorosłych uczestniczących w formalnym
kształceniu ustawicznym?
Odpowiedzi szukaj na stronie programu http://www.frdl-cd.org.pl/pl/iws
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Bandyci schwytani: pomogło „997”

nadkom. Edyta Bagrowska

Po trzech miesiącach śledztwa w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym w Karpaczu 23–letniego mieszkańca
Kocka policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych. Jednemu postawiono zarzut zabójstwa. Policji prowadzącej
żmudne postępowanie bardzo pomogła emisja sprawy w
programie „Magazyn Kryminalny 997”.
Cieszący się sporą oglądalnością program okazał się zbawienny dla prowadzących śledztwo.

Dwie cenne
informacje
Po emisji programu „Magazyn Kryminalny 997” w sprawie poszukiwań
sprawców pobicia wpłynęło wiele
informacji, które zostały rzetelnie
sprawdzone przez funkcjonariuszy. Dwie
z nich potwierdziły udział zatrzymanych

Bandyci będą go przeklinać, bo
przez emisję magazynu wpadli w
policyjne sidła. Policja zatrzyma-

w tym przestępstwie. – Jak ustalili
policjanci mieszkańcy Obornik Śląskich
29 grudnia 2008 roku przyjechali do
Karpacza na sylwestra. W kurorcie
postanowili zostać do 4 stycznia 2009
roku. Po tragicznym zdarzeniu w jednym
z karpackich lokali jeszcze tego samego
dnia wyjechali.

Szybki samochód lub motocykl i katastrofalny brak wyobraźni – tak zachowują się na drogach niektórzy młodzi
kierowcy. Swoją nieodpowiedzialnością doprowadzają
do ludzkich tragedii.
– życia starszej pani nie udało się
uratować. Zbiega motocyklistę
policjanci złapali po kilku godzinach poszukiwań z udziałem
psa tropiącego w pobliskiej Dąbrowicy. Był pijany i poobijany
wskutek wypadku. Przestępcę
obowiązywał wydany przez sąd
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Został aresztowany na dwa miesiące. Za spowodowanie kraksy ze skutkiem
śmiertelnym grozi mu kara do

w mieszkaniu.
Jeden z przestępców został już
tymczasowo aresztowany na
trzy miesiące. Za zabójstwo grozić mu może nawet dożywocie.

ośmiu lat więzienia.
Dzień wcześniej, w Wielki Piątek, o cudzie mogli mówić czterej młodzi ludzie, którzy – dla
szpanu – szaleli „wypasionym”
BMW po ulicy Sudeckiej. Około
godz. 19 na jednym z łuków
drogi podczas próby wykonania manewru wyprzedzania, a
następnie prawdopodobnie z powodu gwałtownego hamowania
i wykonania skrętu, kierujący
samochodem BMW wypadł z
drogi i dachował – poinformował kom. Bogumił Kotowski z
policji. – Skręcał chcąc uniknąć
czołowego zderzenia z jadącym
z naprzeciwka autem.

Czter y osoby
jadące tym pojazdem w ydostał y
się na zewnątrz, po czym samochód stanął w płomieniach.
Świadkowie informują, że jechał z bardzo dużą prędkością.
– Kierowca jeździł na trasie
Mysłakowice – Jelenia Góra kilka
razy pod rząd, za każdym razem
bardzo szybko. Kiedy usłyszeliśmy policję, myśleliśmy, że ich
ścigają, okazało się jednak, że
samochód został rozbity - mówili
świadkowie.
U jednej z osób jadących BMW
było podejrzenie wstrząśnienia
mózgu. Dla pozostałych cała

Michał Fajbusiewicz
Drugi został objęty dozorem policyjnym oraz zastosowano wobec
niego poręczenie majątkowe
oraz zakaz opuszczania kraju.
Temu sprawcy za pobicie ze skut-

kiem śmiertelnym grozi do 10 lat
pozbawienia wolności.

(tejo)

Przez głupotę do śmierci
przygoda o włos od śmierci
skończyła się na kilku siniakach.
Kierowca ma 21-latek, poza nim
w aucie jechało jeszcze dwóch
20-latków i 41-latek, wszyscy z
Jeleniej Góry, przebadani zostali
wszyscy na zawartość alkoholu.

Byli trzeźwi. Kierowca został
ukarany mandatem karnym,
sporządzony zostanie wniosek
do Sądu Grodzkiego, w którym
policja będzie wnioskowała o
zabranie mu prawa jazdy.

(tejo)

Coraz łatwiejszy dostęp do niebezpiecznie szybkich maszyn połączony z niedojrzałością wielu kierowców, którzy żyją w świecie wyobraźni zakażonej wirusem
gier komputerowych, skutkują wypadkami i tragediami. Na nic zdają się akcje
prewencyjne, ostrzegawcze billboardy. Być może pomoże osobista trauma, której
doświadczają sprawcy tych fatalnych zdarzeń drogowych. Ale czy potrzebna jest
aż taka nauczka?
Fot. Archiwum/Ania

Wielka Sobota (11 kwietnia)
była ostatnim dniem życia 81-letniej jeleniogórzanki. Przechodziła przez pasy ulicą Wrocławską
ze zniczami na grób męża, kiedy
pędzący motocykl „zmiótł” ją
z powierzchni szosy. Sam pojazd przewrócił się i legł ponad
100 metrów od miejsca wypadku. Prowadzący uciekł. Pomoc
przyjechała błyskawicznie, ale
– mimo przewiezienia do szpitala i szybkiej akcji reanimacyjnej

ła ich w miniony wtorek. Mają po
21 lat. Obydwaj są mieszkańcami
Obornik Śląskich.
Śledztwo w tej sprawie prowadzono ponad trzy miesiące
– mówi nadkom. Edyta Bagrowska, która nagłośniła sprawę w
„Magazynie 997”. – Prowadzone
były równolegle czynności procesowe i operacyjne. W sprawie
tej przesłuchano ponad 1000
osób, które w okresie sylwestrowym przebywały w Karpaczu.
Policjanci ustalili również nabywców charakterystycznego
paska. Jeden ze sprawców został
zatrzymany podczas przesłuchania dotyczącego zakupu przedmiotu. Teraz odpowiada on za
zabójstwo 23-latka. Drugiego ze
sprawców policjanci zatrzymali
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Ponad połowa młodzieży gimnazjalnej i licealnej nie
widzi przyszłości w Jeleniej Górze. Jeśli ziści swój zamiar i po maturze wyjedzie z miasta, może to oznaczać
zahamowanie rozwoju Jeleniej Góry, bo – w związku z
nadchodzącym niżem demograficznym – młodych ludzi
znacząco ubędzie.
To jeden z wniosków z ankiety
wypełnionej przez reprezentatywną grupę 1148 gimnazjalistów i licealistów z Jeleniej Góry.
Sondaż opracowali radni Młodzieżowej Rady Miasta. – Chcieliśmy
mieć wyobrażenie o tym, jakie są
potrzeby młodych jeleniogórzan,
aby wytyczyć sobie plan pracy
– tłumaczy Kamil Radomski,
sekretarz MRM.
Bartek ma 21 lat. Skończył
ogólniaka w stolicy Karkonoszy.
Wyjechał z miasta w październiku ubiegłego roku na studia do
Wrocławia. W domu bywa tylko
od święta i już zarzeka, że do
Jeleniej Góry nie ma po co wracać.
– Studiuję stosunki międzynarodowe. Po tym kierunku nie
mam czego tutaj szukać. Zresztą
znacznie bardziej podoba mi się
życie w stolicy Dolnego Śląska.
Tam są dobre możliwości startu,
których zdecydowanie brakuje w
moim rodzinnym mieście – mówi
chłopak.

mu dobre strony mieszkania w
Jeleniej Górze – marzy, aby w
przyszłości żyć i pracować gdzie
indziej – mówi nasz rozmówca.
– Wychodźstwo młodzieży
z miast wielkości Jeleniej Góry
to zjawisko normalne, więc nie
ma powodu do niepokoju – uspo-

Humanistyka pada

Nie widzą tu miejsca

Takich Bartków są tysiące.
Z Jelenią Górą wiążą się tylko
do momentu, kiedy nadarza się
okazja do wyjazdu. Wielki świat
kusi ich nie tylko szybszą możliwością awansu społecznego i
bogatym życiem kulturalnym.
Przede wszystkim chcą się uczyć,
a w stolicy Karkonoszy – jak sądzą
– poziom uczelni nie jest satysfakcjonujący. – Jeśli chodzi o nauki
ścisłe, jest jeszcze jako tako. Mamy
Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Wrocławską. Co prawda
to ośrodki zamiejscowe, ale zawsze lepiej, bo bliżej domu – mówi
Alicja, jedna z licealistek.
– Ale nauki humanistyczne już
kuleją – dodaje. – Sam wybieram
się na studia humanistyczne i
nie widzę tutaj miejsca dla siebie
– zaznacza Kamil z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Norwida. Mateusz chciałby studiować
języki obce: francuski i włoski. W
Jeleniej Górze nie ma takich możliwości. Najbliżej jest Wrocław. Ale
chłopak chce jak najdalej pojechać w studencką przygodę życia.
– Składam papiery do Warszawy i
do Krakowa – deklaruje.

W tym właśnie czasie kształtują
się światopoglądy i postawy społeczne. Skoro tak wielu młodych
chce stąd w yjechać i już nie
wracać, znaczy to, że nie widzą
swojego miejsca w Jeleniej Górze

i nie czują nic do miasta i okolic,
w których się urodzili – dodaje.
– Choć wiele głosów na pewno
powodowanych jest ciekawością
świata: chcę wyjechać, bo marzę,
aby zobaczyć inne miejsca w Polsce, w Europie, może w Ameryce?
Może tam żyje się lepiej? – dopowiada Kinga Bagan.
A jak sami młodzi ludzie argumentują chęć wyjazdu? – Ze
względu na studia, bo tu nie ma
dobrych uczelni – to najczęściej zakreślana odpowiedź (42,2

To, że młodzi ludzie zamierzają studiować poza
Jelenią Górą nie dziwi. Niepokojem napawa
niechęć do powrotu.
procent). Nieco mniej, bo 35,5
procent uważa, że inne miasta
są po prostu ciekawsze, a 33,4
procent chciałoby wyjechać w
poszukiwaniu dobrej pracy. 31,4
procent pragnie uniezależnić się
od rodziców.

Walka z zaszłościami
Co zrobić, aby zatrzymać młodzież? Zdaniem Kingi Bagan
wielu zjawiskom tego typu nie
sposób zapobiec. – Pewne zaszłości nawarstwiają się latami.
Daje o sobie znać inercja władzy
sprzed lat. Młodzież traktowano
po macoszemu. Nie inwestowano
w obiekty, które są dla młodych

atrakcyjne. Zapominano o najmłodszych mieszkańcach przy
organizacji rozmaitych imprez.
Często na przeszkodzie stawał
brak pieniędzy, ale – równie
często – zw ykłe niedbalstwo
– wyjaśnia socjolog.
Młodzi ludzie bardzo często
kierują się przyziemnymi argumentami. Nie chcą tu mieszkać,
bo nie ma ciekawych koncertów.
Brakuje ich z powodu braku
odpowiedniego miejsca: sali widowiskowej spełniającej wymogi
XXI wieku. Chcą stąd uciec, bo w
mieście nie znajdą galerii handlowych. Tymczasem modny styl
bycia wręcz nakazuje ubieranie
się właśnie w takich centrach.
Stąd rozumowanie: pojadę tam,
gdzie one będą na miejscu, czyli
do dużego miasta. Tam są i koncerty megagwiazd, nowoczesne
markety, nocne życie, aquaparki.
Krótko: wszystko to, co dla ludzi w
wieku od 15 do 19 lat jest symbolem łatwego i ciekawego życia.

Kuszenie wizją
Ostatnio władze Jeleniej Góry
nadrabiają zaszłości przeszłości.
Wizja aquaparku stała się bardziej realna niż jeszcze dwa, trzy
lata temu. Place budów galerii
handlowych mają lada tydzień
zapełnić się sprzętem i ekipami
budowlanymi. To światełko na
horyzoncie, które – być może
– dostrzegą uczniowie ostatnich
klas szkół podstawowych. Może
oni, kiedy dorosną, pomyślą
nieco inaczej, bo w zasięgu ręki

Prawie 60 procent młodych mieszkańców chce
na stałe wyjechać z miasta
będą mieli to, czego brakuje
obecnemu pokoleniu. Szansą nie
do zaprzepaszczenia jest także
inwestowanie w uczelnie.
Kolegium Karkonoskie, Wyższa Szkoła Menedżerska to najmłodsze szkoły wyższe, które z
pewnością zahamowały proces
Fot. Konrad Przezdzięk

kaja Kinga Bagan, socjolog kultury. – To, co może budzić obawy, to
chorobliwa niechęć do powrotu.
Oznacza to, że młodzież dotychczas nie zbudowała więzi ze swoim własnym miastem. A najlepszy
na to czas to właśnie dzieciństwo
i lata szkolne. Im później, tym
gorzej o przekonanie młodzieży,
że tu mieszka się dobrze i warto
zostać.

Fot. Konrad Przezdzięk

Młodzi pójdą precz

Wyjechać i… wrócić
To, że młodzi ludzie chcą jechać na studia poza Jelenią Górę,
nikogo nie dziwi. Tu nigdy nie
było możliwości, aby zatrzymać
wszystkich. Zanim rozwinęły się
wyższe szkoły zawodowe (kolegium języków obcych a później
Kolegium Karkonoskie), przyszli
humaniści, chcąc doskonalić
swoją wiedzę, nie mieli wyboru:
musieli emigrować. Z założenia
nie była to jednak ucieczka na
stałe. – Nawet przez myśl mi nie
przeszło, że tu nie wrócę – opowiada pan Marek, dziś prawnik,
który skończył studia w Gdańsku.
– Mam syna w wieku gimnazjalnym i wiem, że myśli inaczej niż
ja, kiedy byłem w jego wieku. Co
prawda jeszcze za wcześniej na
poważne planowanie przyszłości,
ale – choć staram się pokazać

Opracowując ankietę Młodzieżowa Rada Miasta chce ustalić swoje kierunki działania

Na pytanie: „Jak oceniasz Jelenią
Górę?” jedynie 7,9 procent ankietowanych odpowiedziało, że bardzo
dobrze, a 5,6 procent, że – bardzo
źle. Prawie połowa odpytywanych

stwierdziła, że miasto ocenia średnio. Młodych ludzi pytano także o
ocenę możliwości do uprawiania
sportu i rekreacji (wypadła średnio).
Odpowiadano też na pytanie: „Co
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zniechęca do korzystania z obiektów
sportowo-rekreacyjnych?”– Jest ich
za mało i nie ma tego, czego chcę
– to odpowiedź 59,1 procent ankietowanych. Podczas środowej (15

kwietnia) sesji ślubowanie złożyła
Paulina Paszczyk z Gimnazjum nr
4, która weszła na miejsce Marcina
Zalewskiego, który zrezygnował z
mandatu radnego.

opuszczania Jeleniej Góry przez
młodzież. Utworzyły też podwaliny ośrodka akademickiego. A to
sprawiło, że Jelenią Górę dostrzegli młodzi ludzie z jeszcze mniejszych miast. – To prawda, że część
jeleniogórzan wyjedzie, ale w ich
miejsce przyjadą inni, dla których
wielkim światem jest właśnie to
miasto – zauważa Kinga Bagan.
– W przyrodzie bowiem nic nie
ginie i dla każdego znajdzie się
miejsce – dopowiada.

Dzieci i ryby
głosu nie mają
Nie zwalnia to jednak włodarzy
od zainteresowania się młodymi
mieszkańcami, choć nie mają
jeszcze praw wyborczych. Tymczasem, jak wynika z ankiety,
młodzież twierdzi, że jej racje nie
są wysłuchiwane (42,3 procent
respondentów). Aż 63,6 procent
nie zawsze i nie wszędzie czuje
się bezpiecznie. 54,3 procent
wskazało też, że w mieście jest za
mało sytuacji, w których można
byłoby porozmawiać na tematy
nie poruszane w szkołach.
– Nie mamy na wszystko recepty. Nie od nas zresztą zależy
poziom szkół wyższych czy też
miejskie inwestycje – podkreślają
młodzieżowi radni. – Są jednak
przestrzenie, gdzie można skutecznie działać. Zamierzamy
organizować różne akcje i debaty.
Jedną z nich ma być uświadomienie istnienia miejsc nieoświetlonych, w których czujemy się
mało bezpiecznie. Młodzieżowi
radni mają też pomysły na rozmaite działania. Jednym z nich
będzie projekt „Aktywna wiosna”
polegający na posprzątaniu brzegów Bobru przy Borowym Jarze.
Będzie też niezależna debata
międzyszkolna poświęcona edukacji. O tych pomysłach będziemy
informowali szerzej w osobnych
tekstach.

Konrad Przezdzięk
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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 – 103 głosy
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 92 głosy
3. ks. Jarosław Górecki – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach – 74 głosy.
4. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 57 głosów
5.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 49 głosów.
6. ks. Tadeusz Dańko – Kościół św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 39 głosów
7.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 37 głosów
8. ks. Jerzy Gniatczyk – proboszcz Kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze – 32 głosy.
9.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 28 głosów

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

Ulubiony ksiądz

Dwoje jeleniogórzan znalazło się na litach wyborczych
partii, które chcą wziąć
udział w wyścigu o pięćdziesiąt miejsc poselskich
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strassburgu. „Jedynką” na liście
Samoobrony będzie jeleniogórzanka, była posłanka Sandra Lewandowska.
Drugim jeleniogórskim
kandydatem jest lekarz i
radny Krzysztof Czerkasow
z PO, z piątą pozycją na
liście wyborczej.
Jacek Protasiewicz z PO, Ryszard Legutko z PiS, Stanisław
Rakoczy z PSL, Lidia Geringer de
Oedenberg z SLD, Józef Pinior z
centrolewicy i Janusz Dobrosz z
Naprzód Polsko-Piast to stuprocentowe „jedynki”, które będą
otwierać listy do Parlamentu
Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego.
Z naszego regionu wystartują też: były senator PiS, Rafał
Ślusarz, mieszkaniec Gryfowa
Śląskiego. Na liście PiS zajmie 4
miejsce. Z listy SLD wystartuje
Bogumił Łasisz, dyrektor Centrum „OSTEOCYT” w Jeleniej
Górze, mieszkaniec Świeradowa
Zdroju. Na liście PO na 7 miejscu
znajduje się Wojciech Kasprzyk
z Bolesławca. Będzie też jednym
z najmłodszych kandydatów
do PE. Na liście PO na 4 pozycji
znajdzie się również dobrze znany w Jeleniej Górze i regionie,
wicemarszałek województwa,
Piotr Borys.
Z drugiego miejsca na liście
PSL o mandat europosła będzie
ubiegał się prezes Dolnośląskiej
Izby Rolniczej Leszek Grala,
mieszkaniec Pisarzowic obok
Lubania Śląskiego. Kolejne miejsce zarezerwowano dla Henryka
Krolla, reprezentanta Mniejszości
Niemieckiej z Opolszcz yzny.
Początkowo spodziewano się, że
wystartuje on z listy PO, ale osta-

Sergiusz Najar i Bogdan Łasisz przekonywali do siebie jeleniogórskich
dziennikarzy.

tecznie jego rozmowy z Platformą
zakończyły się fiaskiem i trafił na
listę PSL.
Ludowcy zrobili też psikusa
Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Na czwartym miejscu listy
PSL znalazł się Henryk Geringer
d’Oedenberg, były mąż obecnej
eurodeputowanej lewicy Lidii
Geringer d’Oedenberg. Wrocławscy działacze partii mówią,
że ludowcom chodzi głównie o
to, by ich kandydat skorzystał z
wypromowanego już publicznie
nazwiska znanej europosłanki.
- To sprytna zagrywka PSL. Ale
dziwię się, że koledzy sięgają po
takie chwyty. Choć ostatecznie
Lidia to nie Henryk, więc nie
jestem pewien, czy odniosą efekt
na który liczą - powiedział szef
dolnośląskiego SLD, poseł na
Sejm Janusz Krasoń.
Z kolei na liście SLD znalazł

się urodzony w Kongu Patrick
Kibangou. Pochodzi on z rodziny
konserwatywnych kongijskich
polityków. Jego ojciec w czasach
kolonialnych był francuskim senatorem, później po odzyskaniu
niepodległości ministrem i jak
sam kandydat mówi, premierem
rządu. Z zawodu jest inżynierem
mechanikiem, pracuje w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, mieszka w Jelczu
Laskowicach.
Kolejnym ciekawym kandydatem z listy SLD to Sergiusz Najar,
który był już wiceministrem

infrastruktury, ministrem spraw
zagranicznych w rządzie SLD w
latach 2003-2005 brał też udział
w negocjacjach akcesji do Unii
Europejskiej.
- Mam doświadczenie międzynarodowe, kompetencje i
zroz um ien ie mecha n i zmów
europejskich, znam pięć języków,
więc potrafię przekonać i zrozumieć argumenty innych – tak
przekonywał do siebie Sergiusz
Najar podczas konferencji w
Jeleniej Górze.

Marek Komorowski

Kampania do parlamentu zacznie się oficjalnie 24 kwietnia, ale największego
nasilenia kampanii można się spodziewać pod koniec maja. Wyborcy pójdą do urn
7 czerwca. Parlament europejski zamierza wesprzeć 18 milionami euro kampanię
informacyjną w krajach w których była najniższa frekwencja wyborcza. 13 czerwca
2004 roku w pierwszych polskich wyborach do parlamentu wzięło udział 21 procent
upoważnionych
Fot. Konrad Przezdzięk
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Dziewczyny lubią broń

Auto w rowie
K ier ując y samochodem
Opel Tigra, który w minioną
sobotę wieczorem jechał przez
wieś Kostrzyca, na jednym z
łuków ulicy Jeleniogórskiej
nie zapanował nad samochodem i prawdopodobnie z
powodu nadmiernej prędkości
wypadł z trasy i wylądował w
rowie. W zdarzeniu „pomógł”
brak barierki zabezpieczającej
przed wpadnięciem do skarpy.
Kierowcy ani pasażerowi nic
się nie stało, obaj byli trzeźwi.
Funkcjonariusze policji ukarali sprawcę mandatem karnym
za spowodowanie kolizji.

Picie
pod chmurką zakazane

Seweryn

Paulinka

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

Lena Aksonowa, Anna Pisulska,
Aldona Hawer i Angelika Grzywacz
spełniają się nie tylko w roli pracowników Jelonki.com. W minionym

tygodniu postanowiły zakosztować
uroków gry w paintball w laskach
w okolicy Piechowic. Wrażenia
miały różne. Emocji i drobnych

siniaków nie zabrało. Jedno trzeba
przyznać, że za pannny mundurem
panowie… sznurem.

(tejo)

Ocieplenie zwiększyło pragnienie jeleniogórzan, którzy
„chłodzą się” chmielowymi
napitkami na parkowych ławkach. Nie jest to zgodne z przepisami. Wielu mieszkańców
przy puszce z piwem grzecznie
rozmawia lub delektuje się
smakiem napitku. Policjanci
i strażnicy miejscy legitymują
jednak takie osoby i pouczają,
że picie w plenerze, zwłaszcza
w miejscach uważanych za
publiczne, nie uchodzi.

20 kwietnia 2009 r.

WIADOMOŒCI
kolorowaniu farbami, najczęściej
temperą, powstawały te urokliwe,
nie pozbawione naiwności, miniaturowe dziełka. – Niestety, zabrakło
zaproszonych duchownych – ubolewała G. Zawiła. – Postaci świętych
i osoby otoczone boskim kultem nie
zawsze były malowane na szkle
przez przypadek. Często stawiano
takie obrazki w domowych ołtarzykach i otaczano czcią.
Osobliwością wernisażu była
obecność ludowej artystki z Podhala Marty Walczak-Stasiowskiej.
Prezentacji jej sztuki poświęcono
odrębną salę w Muzeum Karkonoskim. Jak przyznała, maluje na
szkle dopiero od 2000 roku, a sztukę tę traktuje jak odpoczynek od
stresów codzienności. Szczególnie
lubi malować Matki Boskie. Sama
jest pielęgniarką z zawodu i matką
pięciorga dzieci. – W poniedziałek
(20 kwietnia) poprowadzi warsztaty, w trakcie których nauczy
muzealników podstaw malowania
na szkle – zapowiada G. Zawiła.
Pracownicy MK dzięki temu będą
mogli zapraszać na podobne zajęcia uczniów jeleniogórskich szkół.

Sakralia, ale i motywy świeckie, choć w znacznej mniejszości – to najczęstsze tematy malowideł na szkle, których
przebogatą kolekcję zaprezentowało w miniony piątek
(17 kwietnia) Muzeum Karkonoskie. Można też obejrzeć
dzieła sztuki ludowej, które do placówki przywiozła
rodowita góralka.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dzieła malowane na szkle, które
dziś nabrały wartości historycznej,
niegdyś były obecne w każdym niemal domu, zwłaszcza na wsiach.
Matki Boskie, postacie Dzieciątka
Jezus, a także wyobrażenia świętych. Jest też nawiązująca do czasu
wielkanocnego Droga Krzyżowa.
Obok personifikacje pór roku, krajobrazy. Większość pochodząca z
Dolnego Śląska, a także pogranicza
czesko-śląskiego, czesko-austriackiego. Nie brakuje też szklanych
obrazków z Bawarii.
Wielu gości wernisażu witała Gabriela Zawiła, dyrektorka
Muzeum Karkonoskiego. Wśród
przybyłych był przewodniczący
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy
Pokój, a także parlamentarzyści:
Marzena Machałek i Marcin Zawiła.
Wystawę podziwiał też Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej,
Anna Ragiel, jego zastępczyni.
Halina Słomska, autorka kata-

logu, długo opowiadała o zgromadzonej kolekcji. Część dzięki pieniądzom z urzędu marszałkowskiego
udało się zakupić stosunkowo
niedawno temu. Początki zbiorów
malowideł na szkle sięgają lat 20.
XX wieku, a największa ich ilość
zasiliła magazyny w latach powojennych, kiedy muzeum pełniło
rolę składnicy, gdzie gromadzono
znajdowane w regionie zabytki.
Co ciekawe, kolekcja obrazów na
szkle nie została wcześniej skatalogowana, więc muzealnikom
bardzo trudno jest odtworzyć jej
dzieje. Wiele eksponatów pochodzi
z kolekcji przedwojennego antykwariusza Ericha Wiese, który w
Hirschbergu prowadził antykwariat przy dzisiejszej ulicy Ptasiej
(Am Voegelberg).
W muzealnych gablotach znalazły się także matryce służące do
odrysowania wzorów na szkle. To
właśnie na ich podstawie, po po-

Święci na szkle wymalowani

Marzena Machałek, Zofia Czernow i Grażyna Malczuk podczas piątkowego

Księga o dziełach
Wystawie towarzyszy katalog: pięknie
wydana księga licząca prawie 400 stron
z barwnymi fotografiami i objaśnieniami

(tejo)

po polsku i po angielsku. – Udało nam
się pozyskać środki na to wydawnictwo
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a także z Dolnośląskiego
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocła-

Nagrody wręczono w miniony
piątek (17 kwietnia) w Gimnazjum
nr 1. Wicedyrektor placówki Joanna
Piasecka podkreśliła, że w dziecięcych utworach jest wiele miłości
do każdego zwierzęcia. – Można
być pewnym, że kiedy dorośniecie, taką samą troską będziecie
otaczali swoje dzieci i im także
zaszczepiali szacunek dla czworo-

Majówka z kotami
Nagrody zaledwie garstce obecnych laureatów wręczył szef rady miejskiej Hubert
Papaj ze swoją zastępczynią Anną Ragiel,
działaczką TONZ. – Dodatkowa nagroda
to wydrukowanie prac najmłodszych
twórców w okolicznościowym periodyku
„Kicia i Azor”, który będzie kolportowany
17 maja podczas dorocznej „Majówki ze

W piątek nagrody od sponsorów wręczono: Sandrze Janickiej, Jakubowi Paprocie,
Kacprowi Muszyńskiemu, Zuzannie Cichosz oraz Adrianowi Obuchowiczowi.
Wszystkim laureatom gratulujemy.
E

K

L

wiu – mówiła Halina Słomska, która
opracowała pokaźny tom. Kosztuje bardzo niewiele zważywszy na zawartość i
formę wydania: tylko 25 złotych.

Dwadzieścia pięć prac (wierszy i opowiadań) nagrodzono
w dorocznym konkursie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami skierowanym do najmłodszych mieszkańców miasta.
Zmagania organizuje Gimnazjum nr 1, a wyróżnione
prace będą wydrukowane w okolicznościowej broszurce
z okazji „Majówki ze zwierzętami”.

O zwierzętach wierszem i prozą

R
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A

M

nogów – mówiła J. Piasecka. – Od
sześciu lat prowadzę ten konkurs i
zawsze wzruszam się, kiedy czytam
prace dzieci – zaznaczyła Jolanta
Łukasiewicz, polonistka i jedna z
organizatorek konkursu.

(tejo)

zwierzętami”. Impreza po raz pierwszy w
historii odbędzie się na płycie stadionu
przy ulicy Złotniczej. W sąsiedniej hali
sportowej będzie miała miejsce wówczas
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. Uczestnicy Majówki, którzy nie
skończyli 15 lat, będą mogli ją zwiedzić
za darmo. Młodzież zapłaci ulgową cenę
za bilet: 6 zł.

A
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Mądrze, muzycznie
i smacznie
Bogato zapowiada się tydzień w saloniku Empiku. W
czwartek (23 IV) o godz. 17
gościem placówki będzie dr
Karol Maliszewski, ceniony
krytyk, poeta i znawca literatury, który zastanowi się, czy
rzeczywiście Słowacki wielkim
poetą był. W sobotę (25 IV)
Empik zaprasza na spotkanie z
wokalistą Czesławem Mozilem
(godz. 15), a w niedzielę (26 IV)
do saloniku przybędzie Ewa
Wachowicz, eksmiss Polonia
i autorka książek oraz programów kulinarnych (godz. 15).

Świadkowie
poszukiwani
Jeleniogórska policja poszukuje świadków wypadku
drogowego, do którego doszło
7 marca 2009 roku około godziny 11.00 w Szklarskiej Porębie
na ulicy Jeleniogórskiej, na
przystanku PKS. Kierujący samochodem marki Ford Mondeo
cofając najechał na stojącą na
chodniku pieszą – Kamilę B., w
wyniku czego kobieta doznała
obrażeń i trafiła do szpitala.
Kontakt: Wydział Kryminalny
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze przy ul. Armii
Krajowej 22 pokój nr 1 osobiście lub telefonicznie pod nr
tel. 075/7520315, 075/7520231
(sekretariat).

Azbest w polu
Składowisko azbestowocementow ych materiałów
wyrzuconych na nieużytki
przy ulicy Trzcińskiej znaleźli
mieszkańcy Maciejowej. Straż
miejska ustala, do której gminy
należy zanieczyszczony grunt.
To już trzecie takie znalezisko
w ostatnich miesiącach na
terenie miasta. Policjanci poszukują kierowcy samochodu
marki Scania, który pozbył się
niebezpiecznych dla zdrowia
odpadków porzuciwszy je na
rozdrożu dróg polnych pomiędzy miejscowościami Jelenia
Góra– Maciejowa–Trzcińsko–
Wojanów.

Wyróżnią
informatyków
W najbliższą sobotę (25
kwietnia) na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego zostaną wyróżnieni laureaci Pierwszego Regionalnego
Konkursu Informatycznego.
Zakończenie będzie miało
miejsce o godzinie 16:00 na
Wydziale Technicznym (budynek 3 campusu Kolegium
Karkonoskiego), w sali 131.

Po tragedii, jaka wydarzyła się w Kamieniu Pomorskim,
inspekcje nadzoru budowlanego wraz ze strażą pożarną
w całej Polce biorą budynki socjalne pod lupę. W Jeleniej
Górze wyniki poznamy 28 kwietnia.
Do kontroli w Jeleniej Górze i wybudowania od nowa.
wytypowanych zostało około dwuJak mówi J. Jaśkiewicz, bezdziestu budynków socjalnych, w pieczne budynki socjalne powinny
tym również te, w których są miesz- spełniać standardy na miarę XXI
kania socjalne. W miniony piątek wieku, przede wszystkim pewną
inspekcja budowlana i straż pożarna konstrukcję. Obecnie miasto dysrozpoczęły pierwsze działania, ponuje obiektami, które budowane
które będą kontynuowane przez ten były 30 lat temu, często z byle czego.
tydzień. Na początek sprawdzono Wiele z nich nie spełnia nawet
budynki przy ulicy Weigla.
podstawowych standardów. Od lat
– Nie chciałabym wydawać ja- lepi się i klei, żeby się nie zawaliły.
kiegokolwiek osądu w tej sprawie, Hanna Jaśkiewicz dodaje też, że
bo na to jest jeszcze za wcześnie skontrolowane w miniony piątek
– usłyszeliśmy od Hanny Jaśkiewicz, budynki przy ulicy Weigla, do najinspektor powiatowego nadzoru bu- gorszych nie należą.
dowla– Oczynego w
Ogólnie można powiedzieć, że w i ś c i e
Jeleniej
pozostaG ó r z e . cześć budynków socjalnych nie wiają one
nadaje się do zamieszkania i
– Mamy
wiele do
przygożyczenia
powinna być wyburzona
towany
i mają
p l a n
sporo niekontroli i w przyszłym tygodniu po- prawidłowości, które powinny być
winny się pojawić wyniki tej pracy. naprawione, ale zarządca stara się
Prawdą jest, że wszystkie te budynki na bieżąco kontrolować te obiekty
socjalne są najgorszej jakości tech- – tłumaczy.
nicznej. Wiele z nich nie powinno
Z pewnością nie lepiej podczas
być w ogóle zamieszkane. Znaczna kontroli zostaną ocenione nieruchoich część nadaje się do wyburzenia mości przy Powstańców Śląskich

Standardowo na Wyczółkowskiego
Miasto zamierza przystosować do potrzeb socjalnych były akademik Uniwersytetu
Ekonomicznego. Całość ma kosztować 600 tysięcy złotych.

Mieszkania socjalne nie dla ludzi

„Deleżaki” przy ulicy Weigla były kontrolowane w miniony piątek
oraz ulicy Lwóweckiej. Sami mieszkańcy stan tych budynków określają
jednak jako tragiczny. Większość ich
konstrukcji jest drewniana lub z
materiałów łatwopalnych. W mieszkaniach pokazują grzyb, popękane
ściany i sufity, nieszczelne okna oraz
wystającą instalację elektryczną.
– Cały nasz budynek trzyma
się tylko na słowo honoru. Jeden
niedopałek, jedna iskra z tych kabli
i skończymy jak ci w Kamieniu
Pomorskim – mówią lokatorzy z
Lwóweckiej. – Od lat nic nie było tu
robione, nawet oświetlenia na kory-

Studenci zbierają na „Irę”
Organizatorzy nie ukrywają,
że jest to jedna z najdroższych
gwiazd jeleniogórskich juwenaliów od lat. Koncert będzie
bowiem kosztował około 20
tysięcy złotych. Skąd pieniądze?
Żacy postanowili zorganizować
taneczną imprezę, która odbędzie się we wtorek (21 kwietnia)
w klubie Street 23. Dochód z
wejściówek zasili budżet tegorocznego święta żaków. Wstęp
kosztuje 5 złotych. Dla dwóch
pierwszych osób, które zgłoszą
Choć Juwenalia zostały „pogrzebane” w listopasię do naszej redakcji przy ulicy
dzie ubiegłego roku, wiosną „zmartwychwstaną”.
Marii Skłodowskiej-Curie w
poniedziałek (20.04) o godzinie
Podczas tegorocznych Juwenaliów, które będą trwały 15.30, mamy podwójne wejściówtylko jeden dzień (12 maja), wystąpi legenda polskiego ki i darmowego drinka.

tarzy nie mamy, więc jakby trzeba
byłoby uciekać nocą, to nawet nie
będziemy widzieli którędy – dodają
inni. Nikt nie wierzy, że po kontroli
coś się tu zmieni.

Strażacy
nic nie powiedzą
Na temat stanu bezpieczeństwa poszczególnych budynków nie chce się
również wypowiadać straż pożarna.
– Jesteśmy organem podrzędnym tych
kontroli, z pytaniami o stan techniczny
tych budynków należy się zwrócić do

– Od dawne prosimy o remonty
i naprawy: naprężno. Teraz też
sprawa na dniach ucichnie – mówią
bezradni ludzie.

(Angela)

nadzoru budowlanego. Natomiast co
do stanu bezpieczeństwa tych obiektów, będzie on znany nie wcześniej
niż w przyszły wtorek, 28 kwietnia
– usłyszeliśmy od rzecznika prasowego
straży pożarnej, kpt. Andrzeja Cioska z
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze.

Strzały w dzielnicy cudów

rocka, zespół „Ira”.

Po procesie
szukają sponsorów
– Niestety, sprawa sądowa nie wpłynęła
pozytywnie na oblicze naszej imprezy.
Z dnia na dzień ubywa nam sponso-

(Angela)

rów, dlatego prosimy o pomoc w ich
pozyskaniu – mówią Karolina Nawojka
Chałupińska, przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego i Mateusz

Sobek, przewodniczący samorządu
Kolegium Karkonoskiego. – Nazwa firmy
każdego sponsora zostanie umieszczona na plakatach oraz w mediach
relacjonujących naszą imprezę.

Zabawa i nauka w papierowym świecie

Rodzinna strzelanina, do której doszło w miniony piątek rano przy ul. Zjednoczenia Narodowego, postawiła
na nogi pobliskich mieszkańców.
Na długo zapamiętają ciepliczanie z okolic ulicy Zjednoczenia
Narodowego piątkowy poranek 17
kwietnia. Kilka minut po godzinie
szóstej 55-letni jeleniogórzanin
– stojąc przez domem z bronią
w ręku – zaczął strzelać do byłej
żony, córki i jej przyjaciela. Kobieta
uciekła do domu. Na szczęście
strzały były niecelne. Zdesperowany człowiek próbował strzelić
sobie w głowę. Chybił. Karetka
pogotowia zabrała go do szpitala.
Tam pilnuje go policja, bo za usiłowanie zabójstwa grozi nawet kara
dożywocia.
– Policjanci zabezpieczyli dwie

sztuki broni, na które mężczyzna
nie miał pozwolenia. Obecnie
funkcjonariusze ustalają źródło
ich pochodzenia – mówi nadkom.
Edyta Bagrowska z policji.
Powodem agresji 55-latka były
nieporozumienia rodzinne. Wiadomo, że przeciwko niemu toczyło
się postępowanie o znęcanie się
psychiczne i fizyczne nad najbliższymi. Sąd nakazał ciepliczaninowi wyprowadzić się z mieszkania i
zakazał mu zbliżać się do rodziny.
Miał także wyznaczony dozór
policyjny.

(tejo)

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do notatki
„Wypił przed trasą dla kurażu”
w ostatnim wydaniu Jelonki.
com wyjaśniamy, że treść materiału nie miała nic wspólnego
z firmą transportową Fam
Wdowczyk.

Nie doczekała pomocy

Zwłoki w Bobrze
Makabrycznego odkrycia
dokonał w wodzie jeden z
wędkarzy, który w miniony
poniedziałek (13 kwietnia) wybrał się na ryby do Siedlęcina.
W rzece Bóbr nieopodal Perły
Zachodu pływały zwłoki kobiety. Policja ustala przyczyny
i okoliczności tragedii.

„Dzieje papieru i papiernictwa” to
tytuł wystawy czynnej w Galerii Małych Form Książnicy Karkonoskiej.
Gościnna ekspozycja ze zbiorów w

Dusznikach–Zdroju cieszy się sporym
powodzeniem, zwłaszcza wśród grup
młodzieży. Atrakcją jest możliwość
własnoręcznego wyprodukowania kartki

papieru, którą wyciska się specjalną prasą. Efekt cieszy tym bardziej, że został
osiągnięty wspólnymi siłami.
(tejo)

Fot. rylit

RYTM TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk
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W miniony czwartek odbył
się pogrzeb Anny Perunowej,
niepełnosprawnej lokatorki,
która przez wiele miesięcy
wegetowała z chorym mężem
w zapuszczonym mieszkaniu przy ulicy Zjednoczenia
Narodowego. Małżeństwo w
nieludzkich warunkach, zamknięte w czterech ścianach,
czekało na dzień, kiedy miasto
przydzieli im lokal na parterze.
O losie Perunów pisaliśmy w
ostatnim wydaniu „Jelonki”.
Kobieta miała 77 lat, zmarła

po dwutygodniowym pobycie w
szpitalu. – Pani Anna do końca
wierzyła, że wraz ze swoim
mężem zamieszka chociaż na
starość w warunkach godnych
człowiekowi. Niestety nie zdążyliśmy wywalczyć jej tego lokalu,
spóźniliśmy się z przekonaniem
do tego urzędników. Wszystko
na próżno – mówi Irena Krzepkowska, która powiadomiła nas
o śmierci pani Anny.

(Angela)
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ROZMAITOŒCI
Holiłudzkie
belzebubstwo
Powtarzając wytartą doktrynę,
według której wszelkie konisie,
hamburgery i inne szatańskie
wymysły płyną z zachodu wraz
z przesłodzonym zapachem,
pozwolę sobie ponarzekać na
jaskrawość i kolorowość świata,
całkowicie odwrotną (nogami do
góry, głową na dół, tył na przód i
przód na tył) w stosunku do szarości lat uprzednich, o których to
ćwierkają najstarsi górale prosto
zza straganu z oscypkami (tradycyjne wyroby sobieszowskie
– nie górale, tylko oscypki) pod
Chojnikiem.
Przypłynęło do nas również
belzebubstwo holiłudzkie. W to
oklejone mistyczną, gęstą różową
mgiełką pojęcie wrzucić należałoby wszystkie możliwe odmiany
współczesnego kiczu, zaczynając
od różowych, rażących w oczy
koszulek dla przedstawicieli płci
męskiej, a kończąc na odrealnionej miłości do równie różowego
ideału z plakatu.
Wymysły takie, co nie jest
chyba niczym dziwnym, trafiają
do młodzieży w wieku szkolnym
i wchłaniane są równie szybko,
jak hot dogi. Tak też w każdym
młodzieżowym środowisku znajdzie się przynajmniej jedna fanka
(tudzież jeden fanek) ideału z plakatu, który to plakat występuje w
roli tapety, wykładziny, a także
substytutu symboli religijnych w
jej (bądź jego) pokoju. Takiemu
bohaterowi plakatu wystawia
się ołtarzyki, na których składać
można ofiary z owoców czy też
warzyw. Warte nadmienienia
jest, że różowy pan ze ściany
(czy też podłogi) jest nie tylko
bohaterem plakatowym, ale jego
podobizna występuje też na skarpetkach, majtkach i stanikach
fanek (lub fanków!).
Wytworzyły się okrutne grupy,
łase na nowych członków niczym
Smok Wawelski na nieczystą
wodę wiślaną po pochłonięciu
siarczanej zakąski, zarażające
poszczególnymi stylami i modelami zachowań.
Grupki konisiowate, które
swoje święto obchodzą czternastego lutego każdego roku,
charakteryzują się permanentnym uśmiechem przyklejonym
do twarzyczek i przesłodzonym,

wysokim głosikiem, który powoduje nagłe ataki cukrzycy lub
objawy przypominające zatrucie
pokarmowe u przechodniów.
Nie wiedzieć skąd, przypełzł
również i do naszej zaściankowej
Jeleniej Góry kult sztucznej opalenizny. Proces przeprowadzony
przez Michaela Jacksona znajduje
wiernych naśladowców w stolicy
Karkonoszy, choć co prawda
przebieg ma dokładnie odwrotny.
Tłumy walą drzwiami i oknami
na solaria w celu postarzenia
swojej skóry, coby piękniej wyglądała w połączeniu z różowym
kolorem (hit sezonu, a może
nawet dekady).
Obrazu przedstawicieli (a
właściwie przedstawicielek,
choć bywa różnie) tej ciekawej
postawy dopełnia permanentny
makijaż, który jest wartością
kulturalną sam w sobie, poprzez
wszystkie przeciwności losu,
jakim podczas wieloletniego
dojrzewania musiał sprostać.
Niejako w zestawie z nakładaną jednorazowo warstwą
wierzchnią twarzy, występują
tipsy. Im dłuższe, tym lepsze. Im
jaskrawsze, tym większy budzą
respekt u innych przedstawicieli
przedstawianego gatunku. Czemu to służy? Nie wiem. Jedyne
zastosowanie, jakie jestem sobie
w stanie wyobrazić, to orka na
kamienistym polu, i nie chodzi
tutaj bynajmniej o to słodziutkie
morskie stworzenie, które na
obiad wsuwa foki.
Na usta samo z siebie ciśnie
się pytanie: dokąd wiedzie droga podążająca bezmyślnie za
konisiami, tipsami i solarium.
Odpowiedź na tę zagwozdkę poznamy jednak prawdopodobnie
dopiero wtedy, gdy najstarszy
góral w budce pod Chojnikiem
będzie miał różową opaskę i
tipsy, i zechce udzielić wywiadu
pomiędzy śmiejącymi się perłowo bohaterami plakatów, zza
górki tradycyjnych, choć lekko
zróżowiałych, oscypków sobieszowskich.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Awans radnej
Tylko przez chwilę, ale jednak: Zofia Czernow została zastępczynią przewodniczącego
rady miejskiej! A to za sprawą
Gabrieli Zawiły, dyrektorki
Muzeum Karkonoskiego, która
przypisała pani Zofii tę funkcję
witając ją podczas piątkowego
wernisażu wystawy „Malarstwo na szkle”. Szefowa muzeum była zresztą pod dużym
wrażeniem eksponatów, bo
zapomniała przywitać własnego męża, posła Marcina Zawiłę.
Za to zareagowała z refleksem
na nieco spóźnione wejście
posłanki Marzeny Machałek.
– Ja tu jestem od początku, ale
mnie się nie zauważa – mruknął żartem (a może i pół serio)
poseł Marcin Zawiła.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Chłopaki!
Mam kapitalny pomysł!

Klapa Klemma
Najnowsza produkcja Wojciecha Klemma, „Cement” Heinera Muellera, którą reżyser
wciąż piastujący stanowisko
zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Norwida
w Jeleniej Górze, zrealizował
we wrocławskim „Współczesnym”, nie wzbudziła zachwytu.
Suchej nitki na realizacji nie
zostawił recenzent „Nowej siły
krytycznej” Tobiasz Papuczys.
W artykule opublikowanym na
łamach portalu e-teatr autor
skrytykował niemal wszystkie
pomysły Klemmowej realizacji: od scenografii, poprzez
ustawienie aktorów, aż po nieporozumienia w odbiorze treści przekazu przedstawienia.
Mówi się, że dyrekcja placówki
– kiedy zobaczyła pokaz przedpremierowy, szepnęła dziennikarzom, aby o sztuce nic nie
pisać. Nie wszyscy posłuchali.
W tym – o dziwo – przychylny
Wojtkowym udziwnieniom
teatralny portal…
(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
Redakcja

– Teraz w końcu
mamy możliwość zaśpiewać…

– … w koncercie trzech tenorów!

Henryk Dumin, pełnomocnik dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej, Jerzy Pokój,
przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Hubert Papaj, przewodniczący rady
miejskiej w Jeleniej Górze

anzol

OKIEM NACZELNEGO

Siła dialogu, czyli
krok do tyłu
Podstawą wszelkiego porozumienia i budowania więzi
społecznych jest rozmowa. Bez
niej nie ma mowy o funkcjonowaniu jakiejkolwiek wspólnoty
ludzi: czy to wąskiego grona
przyjaciół, czy to skupiska około
85 tysięcy mieszkańców miasta.
Choć to banalne, nie wszyscy
– zwłaszcza decydenci – zdają
sobie z tego sprawę.
Pośpiech codzienności, pogoń
za nieustannie uciekającym
czasem, która niejednokrotnie
przypomina gonit wę psa za
własnym ogonem, bardzo często
ograniczają możliwość kontaktu
człowieka z człowiekiem. Jeśli
rozmawiamy, to czynimy to za
pomocą technicznych wynalaz-

ków pozwalających na zbliżenie
w konwersacji partnerów nawet
z najbardziej odległych zakątków
kuli ziemskiej. Ale i bywa tak, że
choć jesteśmy fizycznie blisko
siebie, wolimy elektronicznego
pośrednika od kontaktu osobistego: bo ten wymaga czasu, poświęcenia i słuchania wynurzeń,
których nie zawsze ma się ochotę
w ysłuchać. Postęp oszczędza
czas, ale bezlitośnie rozbija międzyludzkie więzy.
Skutki braku prawdziwego
dialogu między ludźmi bywają
fatalne. Politycy, którzy – oczywiście – są zawsze chętni i gotowi
do rozmów z wyborcami, nawet
nie ukrywają ich fasadowości.
Rozmowa, a raczej jednostronne

przedstawienie wizji w nadziei
na pozyskanie elektoratu, to
codzienne zjawisko nie tylko w
gorących okresach przedwyborczych. Późniejsze wysłuchiwanie
utyskiwań zawiedzionych maluczkich wpisane jest w polityczną strategię i najczęściej – oprócz
medialnego nagłośnienia faktu
takiej „rozmowy”, niczym więcej
nie skutkuje.
Osoby ze świecznika boleśnie
przekonały się, jaki finał może
mieć unikanie dialogu z ludźmi
i promowanie swoich racji w
gorliwym przeświadczeniu o ich
jedynej słuszności. Takie nauczki
to nie tylko element czasów
współczesnych, lecz także dziejów cywilizacji od samego jej
zarania. To poprzez brak dialogu,
skutkujący buntem przeciwko
racjom narzuconym, rodziły i
rodzą się konflikty, wybuchały i
wybuchają wojny, a niektóre śro-

dowiska pozostawały i pozostają
wiecznie skłócone.
Myślenie, że takich sytuacji
da się uniknąć, byłoby czystą
utopią. Generowanie konfliktu
leży bowiem w ludzkiej naturze.
Niektórzy na przestrzeni dziejów
tylko dzięki sporom zaistnieli, a
mentalność pieniacza jest często
tożsama z naszym, polskim pojmowaniem świata. Podobnie jak
cecha wiecznego buntownika,
któremu nie podoba się nikt i
nic, za to w stroju rewolucjonisty
czują się świetnie. I to w każdej
dziedzinie życia.
Rzecz jest w wypośrodkowaniu
natury buntownika i miłośnika
porozumienia pacyfisty. Znalezieniu takiego rozwiązania, w
którym przedwyborcze hasła,
choćby o tym, żeby wszystkim
żyło się lepiej, było nie tylko
pustym sloganem, którego pełnia
znaczenia dotyczy tylko osób z

kręgu władzy. Żeby wielkie założenia współczesnej sztuki nie
tyczyły tylko jej twórcy i wąskiego grona snobów bezgranicznie
ufających swojemu demiurgowi w pogrążeni w bezdennym
egoizmie własnych poglądów
i zamkniętych na argumenty
przeciwników.
Często bowiem okazuje się,
że król – gdziekolwiek by rządził – który swoich poddanych
nie słucha, pod szatą utkaną z
obietnic, szczytnych idei, założeń, strategii mających zapewnić polepszenie bytu, nie ma
nic. Odarty z tej sukni pozorów
wstydliwie wycofuje się zasłaniając piąstkami przyrodzenie.
Lub „godnie” wycofujący się ze
sceny całkiem nago, bo przecież
sceniczny ekshibicjonizm dziś
awansował do rangi sztuki. A
królestwo jego zbudowane na
glinianych podstawach rozpły-

wa się w niebycie pustki.
A wszystko to z braku dialogu i porozumienia. Z negacji
podstawowego założenia dogadywania się między ludźmi:
wspólnego kodu, który nada
nadawca i odbierze odbiorca
przy zachowaniu warunku rozumienia znaczenia przekazu.
Niestety, coraz mniej rozumiemy, choć mówimy wspólnym
językiem. Coraz więcej w nim
pęk nięć, zer wanych więzi
pokoleniowych i środowiskowych. Jeszcze nie przepaść, ale
być może już jej skraj. Lepszy
chyba będzie krok do tyłu i powrót do sprawdzonych metod
porozumiewania się.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Remont raz, a dobrze
Trwają prace remontowe
ulicy Ogińskiego i Cieplick iej, które za kończą się
w pierwszych dniach tego
tygodnia. Drogi w miejscach,
gdzie pojawiły się ubytki oraz
pęknięcia, mają być gruntownie sfrezowane, a następnie
pokryte nową nawierzchnią.
Prace na Zabobrzu prowadzi
Kółko Rolnicze z Siedlęcina,
a w Cieplicach – Miejskiej
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej. Na remonty ulic
w pierwszym rejonie miasto
planuje wydać w tym roku
milion pięćset pięćdziesiąt
tysięcy złotych, a w ciągu
trzech najbliższych lat 5,5
mln złotych. II rejon w 2009
pochłonie 430 tysięcy złotych, a przez trzy lata będzie
to koszt 3 mln zł.

Utrudnienia
w Borowym Jarze
Do końca kwietnia potrwają roboty leśne na skarpach
wzdłuż traktu pieszo–rowerowego na Perłę Zachodu.
– Sprzątamy wiatrołomy po
huraganie sprzed dwóch lat
– tłumaczy Michał Kasztelan,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. – Prace mogą być
uciążliwe i niebezpieczne
dla spacerowiczów, dlatego
prosimy wszystkich o ograniczenie do końca k wietnia korzystania z tej ścieżki
– apeluje prezes Kasztelan.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej jest
gospodarzem lasów przylegających do Borowego Jaru.

Po zabójstwie
do aresztu
Policjanci zatrzymali 53letnią jeleniogórzankę podejrzaną o zabójstwo 71-letniego
mężczyzny. Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych w jednym z
jeleniogórskich domów. Po
zakrapianym spotkaniu rodzinnym doszło do nieporozumienia, w efekcie którego
kobieta nożem zadała ranę
mężczyźnie w okolice serca
powodując jego zgon. Sprawczyni trafiła do policyjnego
aresztu. Miała 1,6 promila
alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli również
narzędzie zbrodni. Teraz za
zabójstwo grozi jej nawet
kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prystrom
skarży
miasto

Robert Prystrom

Jerzy Łużniak

Akt prywatnego oskarżenia przeciwko zastępcy prezydenta miasta Jerzemu Łużniakowi skierował do Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze Robert Prystrom, prezes
Wspólnego Miasta. Lider stowarzyszenia zarzuca samorządowcowi pomówienie, a władzom Jeleniej Góry
– korupcję.
– Pan Jerzy Łużniak w wielu
wypowiedziach do prasy mówił,
że moja działalność szkodzi mia-

stu. Że to przeze mnie i Wspólne
Miasto inwestorzy boją się tu
rozpocząć działalność. To po-

Przejażdżka pojazdem nawiązującym do XIX–wiecznej
komunikacji miejskiej będzie hitem dla turystów, którzy
za rok odwiedzą stolicę Karkonoszy. Uruchomienie takiej
atrakcji zapowiedział Cezary Wiklik podczas spotkania
zorganizowanego w minioną środę (15 kwietnia) w Empiku z okazji 40-lecia likwidacji tramwajów w Jeleniej
Górze.
Dzięki uprzejmości Marcina Nowakowskiego, gospodarza saloniku Empik, sporo jeleniogórzan
przyszło, aby „wsiąść do tramwaju”
opowieści, wspomnień, a także
oszacowania realnych możliwości
reanimacji pojazdów szynowych w
Jeleniej Górze.
Konrad Przezdzięk, naczelny
redaktor Jelonki i pomysłodawca
spotkania, przedstawił krótką prezentację multimedialną ilustrująca
losy tramwajów jeleniogórskich.
– Ich odejście do lamusa historii
załatwiło im legendę, która w blasku
przeszłości wciąż turla się po torach
wyobraźni, fantazji. Jedzie po forach
internetowych zakładanych przez
pozytywnie zakręconych miłośników szynowej komunikacji, pojawia
się w niezliczonej ilości komentarzy
nostalgicznych, technicznych, realnych i odrealnionych – mówił K.
Przezdzięk. – I – być może – w swoim pędzie legenda ta zmieni się w
tramwaj namacalny, który wjedzie
w triumfalnym powrocie na nasze
ulice… Marzenia jeszcze nikomu nie
zaszkodziły – skonkludował.
Dlaczego tramwaje zlikwidowano? – Oficjalnie podano, że powodowały drgania zagrażające
źródłom termalnym w Cieplicach.
Wiadomo jednak, że nie było pieniędzy na modernizację linii, ani na
jej utrzymanie. Z drugiej strony była
do dyspozycji bardzo tania ropa od
Arabów. Postanowiono pozbyć się
problemu – mówił Cezary Wiklik,
radny, przewodniczący komisji
kultury i właściciel dzierżawionego
obecnie tramwaju, który stoi na
placu Ratuszowym.
Zdaniem Ivo Łaborewicza trudno
mówić o ekonomicznych przyczynach likwidacji tramwajów. – W
Legnicy wybudowano nawet nową
linię tramwajową, którą szybko zamknięto – argumentował kierownik

Czy wiesz, że…
… tramwaje po Jeleniej Górze jeździły
od 1897 roku, najpierw gazowe, a od
1900 roku – elektryczne. Takie pojazdy
ruszyły w stolicy Karkonoszy o siedem

oddziału Archiwum Państwowego
w Jeleniej Górze. – Niestety, decyzje
zapadały wówczas nie w ośrodkach
lokalnych, ale w centrali, dlatego
dokumenty z tamtych czasów nie
są dostępne w jeleniogórskich archiwaliach.
Cezary Wiklik opowiedział też
kilka anegdot związanych w tramwajem „Przystanek Ratusz”, który
na dobre wrósł w krajobraz miasta
i stanowi swoisty pomnik upamiętniający obecność komunikacji szynowej w stolicy Karkonoszy. – Aby
przewieźć ten pojazd z Poznania do
Jeleniej Góry, kierowca ciężarówki
z lawetą musiał przejechać pod
wiaduktem w Bolkowie na samych
felgach. Gdyby nie spuścił powietrza,
tramwaj nie zmieściłby się – opowiadał pan Czarek. Wspomniano też
charyzmatyczną postać Antoniego
Mazurkiewicza, tramwajarza i kontrolera MPK. Jeden z obecnych na
spotkaniu przypomniał także, że w
tym roku mija 45 lat od likwidacji
tramwajów na odcinku do Podgórzyna.
Powrót komunikacji szynowej
jest mrzonką, choć możliwą do
realizacji, ale tylko wtedy, jeśli
stolica Karkonoszy stałaby się centrum turystycznym z prawdziwego
zdarzenia. Póki co, takim nie jest
– to słowa Cezarego Wiklika. Można
jednak nawiązać do tamtych czasów
organizując w mieście przejazdy
omnibusem, który w Jeleniej Górze
kursował przed 1897 rokiem, kiedy
to w mieście uruchomiono tramwaj
gazowy. – Nie w tym roku, ale w
przyszłym taki omnibus będzie
woził turystów trasą zlikwidowanej
linii tramwajowej w śródmieściu
– zapowiedział C. Wiklik, zapraszając obecnych na spotkaniu na
promocyjną przejażdżkę.

mówienie, dlatego skierowałem
sprawę do sądu w prywatnym
akcie oskarżenia – mówi Robert
Prystrom. Żąda przeprosin w
mediach oraz wpłacenia 10 tysięcy
złotych na konto Domu Dziecka
„Dąbrówka”.
Sprawa tyczy inwestycji na
byłym targowisku miejskim przy
ulicy Kilińskiego. Jerzy Łużniak

Omnibusem przez trakt

(tejo)

Miasto nasze,
a w nim…
To tytuł wystawy fotograficznej Ryszarda Literackiego
i Konrada Przezdzięka, której
wernisaż zaplanowano na 4
maja w Galerii N... Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Autorzy, obydwaj
związani z Jelonką.com, przedstawią cykl zdjęć nazwany
„Fotografie jeleniogórskie”. Na
zdjęciach R. Literackiego, popularnego Rylita, zobaczymy
owoc jego reporterskiej pracy
w postaci portretów znanych
i mniej znanych ludzi w jakiś
sposób związanych z Jelenią
Górą. Z kolei K. Przezdzięk
przedstawi dokumentalnoarchiwalny przegląd fotografii
traktu śródmiejskiego, będący
komputerowym zestawieniem
wyglądu ulic 1 Maja i Konopnickiej sprzed 30 lat z ich dzisiejszym obliczem. Początek
wernisażu o godz. 17.

Do BWA z paszportem…

Omnibusem przez starówkę? Dlaczego nie?!

rylit

lat wcześniej niż w Warszawie! Kursowały regularnie do 29 kwietnia 1969
roku. 1 maja 1969 na szyny wyjechał
w pochodzie pierwszomajowym ostatni
tramwaj z oficjelami w środku.

ona z miastem, że w zamian za to
dokona przebudowy ulicy Kilińskiego. Takie rozwiązanie pachnie korupcją – podkreśla Robert
Prystrom. Jego zdaniem z zapisu
notarialnego wynika, że to gmina ma przebudować rejon ulicy
Kilińskiego, a nie inwestor. – Kara
określona w akcie notarialnym
jest wymagalna i egzekwowalna.
Nie można od niej odstąpić. Miasto
ma prawo wystąpić do sądu, aby
wierzyciel taką kwotę wypłacił.
Sprawa jest z góry wygrana – przekonuje lider WM.
Jerzy Łużniak podkreśla, że
cała sprawa była wielokrotnie
badana przez prawników, w tym
tych z nadzoru wojewody dolnośląskiego, którzy nie doszukali
się żadnych nieprawidłowości.
– Pan Prystrom neguje wszystko,
co może przynieść rozwój miastu.
Tak jest i w tym przypadku – komentuje wiceszef Jeleniej Góry.
– Pan Łużniak będzie musiał
przed sądem udowodnić, czy
rzeczywiście tak jest – podkreśla
Prystrom.

Fot. Tejo

Na majowy festyn w Szkole
Podstawowej nr 11 przyjść
mogą wszyscy mieszkańcy
Jeleniej Góry. Warto! Impreza
rozpocznie się 9 maja. Dla
uczestników organizatorzy
przygotowują loterię fantową, pchli targ, pokazy straży
pożarnej, policji, straży granicznej, pierwszej pomocy i
miasteczko ruchu drogowego. Zespół „Hippony” wystąpi
z jazdą konną, pokazami
wolt yżerk i i możliwością
zrobien ia pa m iątkow ych
zdjęć, a grupa średniowieczna z Kopańca „Cornu Cervi”
wystawi dla zgromadzonych
spektakl teatralny. Patronem
imprezy jest tygodnik i portal
Jelonka.com

podkreśla, że Robert Prystrom
tworzy atmosferę niesprzyjającą
rozpoczęciu budowy Focus Parku
i to dlatego inwestor jeszcze nie
zaczął prac. – Lider Wspólnego
Miasta doszukując się nieprawidłowości, których nie ma, i robiąc
wokół tego szum, nie zachęca
firmy do inwestowania w mieście
– podkreśla zastępca prezydenta
miasta.
Robert Prystrom z kolei podkreśla, że nie ma żadnych przeszkód,
aby Spółka Parkdridge zaczęła
budowę centrum handlowego
przy ulicy Kilińskiego. – Od października ubiegłego roku ma prawomocne pozwolenie. W każdej
chwili może wejść na plac robót
– mówi lider Wspólnego Miasta.
– To, że tak nie robi, nie jest moją
winą, ani winą naszego stowarzyszenia – dodaje.
Podtrzymuje jednak swoje zarzuty odnośnie do nieprawidłowości przy formalnościach
dotyczących przejmowania gruntu
i kary umownej miliona pięciuset
tysięcy złotych, którą zobowiązał
się zapłacić poprzedni nabywca.
– Zobowiązanie to także dotyczy
spółki, która ma postawić Focus
Park. Tymczasem dogadała się

Fot. rylit

Wielka majówka
przy wielkiej szkole

Fot. Konrad Przezdzięk
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Uczestnicy spotkania podczas dyskusji

… „Polityki” – to najlepsza
przepustka do Biura Wystaw
A r t yst ycznych, które już
zaprasza na cykl „Słownik
Sytuacji 3”. Jednym z gości
będzie artysta plastyk Robert
Kuśmirowski, laureat paszportu „Polityki”. Uznany za
jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli plastyków
młodego pokolenia jest „geniuszem atrapy”, „genialnym
imitatorem”, „fałszerzem i manipulatorem rzeczywistości”.
Większość jego prac oparta jest
na rekonstrukcji i kopiowaniu
starych przedmiotów, dokumentów, fotografii, a raczej
tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Zazwyczaj nie
mają one swego określonego
pierwowzoru, a jedynie przywołują kulturę materialną
pewnej epoki. – Od kilku dni
R. Kuśmirowski chodzi po
Jeleniej Górze szukając inspiracji do swoich dzieł, które
przedstawi w BWA – mówi
Janina Hobgarska, dyrektorka
placówki. O terminie wydarzenia poinformujemy.
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WYDARZENIA/ ZBLI¯ENIA
Niepozorny, a jednocześnie budzący respekt. Dobrotliwy,
ale potrafiący groźnie zmierzyć wzrokiem. Spokojny, choć
czasami wybuchowy. Człowiek kontrastów. Stefan Strahl.
Dyrektor szkoły muzycznej, do której chodziłem 12 lat.
Ta funkcja pasowała do Niego
jak do mało kogo. Wyglądał bardzo
dostojnie, kiedy z czarną kręconą
czuprynką kroczył korytarzami
„muzycznej” w kierunku swojego
gabinetu na pierwszym piętrze.
Obserwowałem Go – chcąc nie
chcąc – przez 12 lat. Tyle, ile trwała
edukacja muzyka instrumentalisty.
Od pierwszej podstawowej do
szóstej średniej. Był moim, naszym
Dyrektorem. Nie powiem, że specjalnie lubianym, ale nie powiem
też, że nie lubianym.
Na pewno budził respekt swoją
posturą. Nie tylko u dzieci, lecz
także u starszych uczniów. Miał
w sobie coś takiego, że nawet
największy łobuziak – a i tacy do
szkoły artystycznej chodzili – na
sam Jego widok zmieniał się w
potulnego aniołka. Był przy tym
małomówny. Wystarczyło, że pojawił się, a cichły rozmowy i każdy
grzecznie mówił: dzień dobry.
Odpowiadał skinieniem głowy,
rzadziej słowem. Ale skinieniu
zawsze towarzyszył cień uśmiechu
życzliwości. Co roku, przez 12 lat,
odbierałem świadectwo z Jego
podpisem pod decyzją o promocji i
ocenami. Ja rosłem, a On nie zmieniał się. Był niezmienny. Niemal
niewidoczny, a wciąż obecny.
Do szkoły dojeżdżał wartburgiem. Choć mieszkał na drugim,
właśnie budowanym wtedy Zabobrzu, garaż miał niemal pod
naszym blokiem przy ul. Karłowicza. Prawie codziennie widziałem
przez okno Jego charakterystyczną
sylwetkę kroczącą z godnością do
bunkrowanych garaży. I słyszałem
charakterystyczny terkot dwutaktu
enerdowskiego samochodu, który
następnie widywałem popołudniami na parkingu szkoły muzycznej
przy ówczesnej ulicy 22 Lipca.
Po raz pierwszy widziałem Go
zdenerwowanego w roku 1983.
Byliśmy w II klasie średniej szkoły
muzycznej. Tradycją było organizowanie popisów umiejętności
gry na instrumencie poszczegól-

nych uczniów. Padło i na nas.
Pragnęliśmy jednak, aby wypadło
to nie jako sztampowy koncert
dla rodziców, ale niezapomniany
wieczór. Z konferansjerką oczywiście. Opracowaliśmy scenariusz.
Zebrali się ludzie. Wśród nich
zasiadł sam Dyrektor. Jak zwykle
niepozornie, ale znacząco. Okazało
się, że nie trafiliśmy w gusta dość
konserwatywnej widowni… Fraszki Sztaudyngera, które z lubością
cytował mój kolega konferansjer,
nie wzbudzały aplauzu, tylko
gorzki uśmieszek zażenowania.
Oliwy do ognia dolała koleżanka
skrzypaczka, która „zacięła się”
na pewnym utworze. Nie wytrzymały nerwy… Zaklęła szpetnie w
obecności zacnej publiki. I było
„pozamiatane”.
Wybuchł skandal. W roku 1983
jeszcze obowiązywał stan wojenny.
Ludzie byli zastraszeni. Wszędzie
dopatrywano się zagrożenia, nawet w naszej Jeleniej Górze. Choć
niepoprawnymi politycznie fraszkami i przekleństwem na ustach
nie zamierzaliśmy obalać ustroju,
echa naszego popisu doszły tam,
gdzie dojść nie powinny. Oberwał
za nas nasz Dyrektor. Jak? Tego nie

Dyrygent dla wieczności

dyplomowy egzamin ogólnomuzyczny. Jedno z „pytań”, które były
losowane, polegało na odegraniu
na swoim instrumencie skomponowanych specjalnie na tę okoliczność wariacji. Bardzo chciałem to
właśnie wylosować i uśmiechnęło
się do mnie szczęście. Wybiegłem z
egzaminu po instrument (akorde-

Choć nie doświadczył sławy wielkich
dyrygentów, na pewno w oczach swoich
uczniów był Wielkim Człowiekiem
wiem. Wiem tylko, a pamiętam to
doskonale, że jego mina nie wróżyła niczego dobrego, kiedy wszedł
do naszej klasy podczas lekcji
literatury muzycznej. Nie krzyczał
jednak, choć miał podstawy, aby
„niepokornych” ze szkoły po prostu
wyrzucić. Nie wyrzucił. Jego słowa
przekonały jednak, że tamtą lekcję
a jednocześnie nauczkę, nasza
klasa zapamiętała na długo…
Był formalistą, ale z przymrużeniem oka. Przekonałem się o tym
w maju roku 1986 kiedy zdawałem
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on).Uśmiech szczęścia gwałtownie
zmienił się w podkówkę goryczy,
kiedy zobaczyłem srogie oblicze
Dyrektora. – Gdzie wychodzisz?
– pyta. – Po akordeon – odpowiadam – bo wylosowałem odegranie
wariacji. – Podczas egzaminu nie
wolno opuszczać sali – twardo
rzekł Dyrektor. Skuliłem uszy po
sobie.
Miał rację. Mogłem przecież
wyjść po ściągę… – Idź po ten akordeon i wracaj. Będziesz losował
jeszcze raz pytania – usłyszałem.

Kiedy wróciłem do sali tortur, Dyrektor siedział już za komisyjnym
stołem. Wskazał mi na kartki z
pytaniami. Jedna z nich była jakby
celowo wysunięta do przodu. Ze
wzroku Dyrektora odczytałem, że
mam wylosować właśnie tę, a nie
inną… Okazała się tą samą, którą
wyciągnąłem przed całym incydentem… Później, już w czerwcu,
gratulował nam, absolwentom,
dyplomów. Jakoś nikt nie chciał
wspominać casusu z popisu… Rozstawaliśmy się, wyczułem to, pełni
wzajemnego szacunku.
Później, kiedy z nostalgii – będąc
w Jeleniej Górze już jako student
Uniwersytetu Warszawskiego –
chodziłem na koncerty, Dyrektor
przemieniał się w Dyrygenta. Jak
co piątek prowadził Państwową
Orkiestrę Symfoniczną (nie było
jeszcze filharmonii). Może nie
miał charyzmy Maksymiuka czy
wigoru Michniewskiego. Ale miał
po mistrzowsku opanowane rzemiosło urastające do rangi sztuki.
Ceniła to młodzież, którą On także
bardzo cenił. Wiem o tym od moich
koleżanek i kolegów, którzy – jako
„smyczkowcy” grali w szkolnej

orkiestrze. Wiem, że tę pasję pracy
z młodymi kontynuował do końca
ziemskiej misji. Rozmawiałem z
Nim jesienią 1999 roku, kiedy do
Gazety Wrocławskiej przygotowywałem tekst o trudach pracy
w sobotę. Bo to właśnie w soboty
odbywały się próby szkolnej orkiestry. Widywałem Go też w pobliżu
domu, bo kilka lat temu przeprowadził się na osiedle w sąsiedztwie.
Wówczas wciąż epatowała z Niego
skromność. Nic nie zmieniła się
Jego postura: nobliwa i pełna dostojeństwa. Ostatni raz widziałem Go
w czerwcu ubiegłego roku, kiedy
dyrygował orkiestrą młodzieżową
w kościele Matki Bożej Miłosierdzia
w Cieplicach przy okazji Festynu na
Dzień Matki.
Stefan Strahl zmarł w Wielka-

noc. Pochowano Go w miniony
czwartek przy dźwiękach orkiestry.
Grali w niej ci muzycy, z którymi
przez lata pracował, lub których
sam muzycznie wychował. Teraz
zapewne trzyma batutę przed
orkiestrą złożoną z tych, którzy
przeszli do wieczności. Grają Marsza Weselnego Mendelsohna, bo
radują się, że ich Dyrektor do nich
dołączył. Tu Stefan Strahl pozostanie na zawsze w swojej muzyce, w
grze tych, których nauczył fachu
ogarniając ich promieniem swojej
pasji. Oraz tych, którzy nauczyli się
muzykowania od wyedukowanych
przez Niego nauczycieli. A pamięć o
Nim pozostanie wiecznie żywa.

Uczył do końca
Stefan Strahl był jednym z założycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia, którą przez długie lata zarządzał. Przyczynił się do powstania
orkiestry symfonicznej: był jej szefem
i dyrygentem. Jest także współtwórcą

Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego. Poświęcił się pedagogice. Już po
przejściu na emeryturę nauczał teorii
muzyki w PSM II stopnia. Prowadził też
szkolną orkiestrę kameralną, z którą
miał zajęcia niemal do końca swojego
życia.

Konrad Przezdzięk

Bogowie za kurtyną
O roli reżysera, który często spycha z afisza nazwisko twórcy spektaklu oraz aktorów na dalszy plan
i staje się człowiekiem numer jeden w teatrze,
rozmawiano podczas drugiego już spotkania z
cyklu „Recykling sztuki”, propozycji Biura Wystaw Artystycznych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Nadkomplet publiczności
w przemeblowanej nieco sali
wystawowej BWA nie bez powodu wypełnił w miniony czwartek wszystkie wolne miejsca
(łącznie z podłogą, którą
okupowali aktorzy Teatru Norwida). Gośćmi
popołudnia byli Piotr
Rudzki, Milan Lesiak
(teatrolodzy) oraz
Jan Klata, reżyser
teatralny. – Chyba
nie trzeba tej postaci nikomu specjalnie

Jan Klata

przedstawiać – powiedziała witając
gości Janina Hobgarska, dyrektorka BWA. Przypomnijmy choćby
świetną realizację „Dantona” w Teatrze Polskim. Także Milan Lesiak
jest osobą bardzo znaną w kręgach
jeleniogórskich studentów jako
pracownik naukowy Kolegium
Karkonoskiego. Piotr Rudzki, kierownik literacki Teatru Polskiego,
pracuje także na wyższych uczelniach artystycznych a związany
jest głównie z Wrocławiem, choć
pochodzi ze Zgorzelca
Paweł M. Krzaczkowski uraczył
wszystkich bardzo poetyckim i za
bardzo intelektualnym wstępem,
który miał uświadomić zadanie,
jakiego podejmuje się reżyser w
teatrze licząc od czasów Wagnera.
To bowiem postać tego kompozytora, twórcy dramatu muzycznego,
nadała instytucji reżysera wagę. I
choć – jak mówił Milan Lesiak w
swoim żywiołowym wystąpieniu

– reżyser w teatrze był „od zawsze”,
bo człowiek jest istotą stadną i
potrzebuje przywódcy, to jednak
od czasów wagnerowskich jego
rola urosła momentami do pierwszoplanowej.
Milan Lesiak, który odegrał swoistą etiudę aktorską, podkreślił też,
że teatr jest swego rodzaju fałszem,
a od reżysera należy oczekiwać takiego „poukładania” świata sztuki
przedstawionego przez aktorów,
aby nie rozczarować widzów.
Zaznaczył także, że niektórzy
reżyserowie próbują obejść się
w teatrze bez widzów i aktorów,
ale – te elementy mimo wszystko
– stanowią o odrębności teatru i
pozwalają mu na autonomiczną
egzystencję wśród innych gatunków literackich. Powiedział też, że
współczesny teatr bardzo trudno
jest analizować kompleksowo.
– Właściwie są to teatry swoich reżyserów. Każdemu należy przyjrzeć
się oddzielnie – podkreślił.
Piotr Rudzki w akademicki sposób skonfrontował dwa najbardziej
awangardowe teatry współczesności: Kantora i Grotowskiego.
Zacytował pisma Kantora, jeszcze
z lat 50. XX wieku – dedykując je

aktorom Teatru Norwida – w których to pismach artysta ubolewa
nad tym, że awangarda jest niedoceniona i zawsze ma pod górkę,
a w teatrze „rządzą” miłośnicy
starego porządku. – Kantor był nieustannym awangardzistą, zawsze
dążył do nowego wydając kolejne
manifesty i reżyserując spektakle
budzące kontrowersje. Nie miał
zresztą swojego teatru, nawet w
Krakowie – uzupełnił Rudzki. Z
kolei Grotowski stawiał na rozwój
sztuki w wyobraźni widza i robił
teatr wymagający bardzo wiele
wysiłku intelektualnego, nie stroniący przy tym od eksperymentów.
Luźno też traktował tekst sztuki.
Często się nim tylko inspirował.
– Był także typem działacza, i gdyby
odwilż po polskim październiku
1956 roku potrwała dłużej, być
może skończyłby jako polityk
– usłyszeliśmy.
Teatrolog zadał też pytanie, jak
zaznaczył „retoryczne”: – Czy w
Jeleniej Górze byłoby miejsce dla
teatru Kantora, czy też Grotowskiego?
Jan Klata, rozpoznawalny po
charakterystycznym „irokezie”,
nie przygotował wystąpienia, za to

snuł różne, ciekawe zresztą, refleksje o zawodzie reżysera. – Ciężko
powiedzieć, czym ja się w zasadzie
zajmuję, a pytają mnie o to moje
dzieci. Scenarzysta ma projekty, aktor może się popisać partią tekstu,
a ja? – mówił Jan Klata. Podkreślił
też pewną efemeryczność teatru i
przedstawień. Niektóre są ważne
i trafne tylko przez kilka godzin,
inne – krócej. Wiele zależy od rzeczywistości , którą przedstawiają i
od jej zmiany – mówił Klata.
Przytoczył też przykłady zupełnie nowatorskich rozwiązań teatralnych, na przykład sztuki grane
w kilku mieszkaniach, przez które
przewijają się widzowie. Zaangażowani są w nie zarówno profesjonalni aktorzy jak i ludzie, którzy nigdy
na scenie nie występowali. Takie
przedstawienia były realizowane,
między innymi, w Niemczech.
Obydwaj panowie podkreślili, że
w reżyserskich wizjach teatr nie
musi usatysfakcjonować widza
estetycznie. Przeciwnie: powinien
być przeżyciem prowokującym i
dalekim od zaspokojenia wrażeń
estetycznych.

Konrad Przezdzięk

20 kwietnia 2009 r.

WYDARZENIA

dużo pytać, aż w końcu poznałam
biskupa misyjnego, Polaka, który
służył w Boliwii. Obiecał, że się do
mnie odezwie i faktycznie zaraz
po jego powrocie do Ameryki Południowej dostałam telefon od sióstr
z miasta Cochabamba.
– Nie wyjechałaś jednak do
Boliwii, a do Indii. Wolałaś

Rozmawialiśmy z nią o pobycie w
egzotycznych krajach, o ubóstwie,
jakie tam zobaczyła i prawdziwej wolności, jakiej doświadczają
Hindusi, o tym, że cały czas idzie
przez życie kierując się zasadami
związanymi z religią, określanymi
przez nią „sferą nieba”.
– Decyzja o wyjeździe na
misję z pewnością wymagała przemyśleń i odważnych
przedsięwzięć. Kiedy ostatecznie zdecydowałaś, że właśnie
tą drogą chcesz iść w życiu?
Monika Łoboda: – Zaraz po
obronie pracy magisterskiej na
Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu. Głównym tematem
mojej pracy był życiorys Karola
de Foucauld, człowieka niezwykle odważnego, który znacznie
wpłynął na moje poglądy życiowe.
Pisanie było dla mnie jedną wielką
przygodą, zgłębianiem tego co jest
w życiu najważniejsze. To wtedy
ostatecznie zdecydowałam, że chcę
pomagać najuboższym. Robiłam
to już podczas studiów. Zaraz po
ich ukończeniu zaczęłam szukać
organizacji lub instytucji, której
przydałby się pomocne dłonie.
Mówiąc jednak szczerze kompletnie
nie wiedziałam, gdzie się udać.
Zaczęłam pukać w różne drzwi i

Tydzień po wiernych Kościoła Katolickiego Cerkiew
Prawosławna i grekokatolicy
cieszyli się ze Zmartwychwstania Pana. – Święta Wielkanocne obchodzimy według kalendarza juliańskiego – mówi ks.
Bazyli Sawczuk, proboszcz
parafii prawosławnej św. Piotra i Pawła. W nocy z soboty
na niedzielę odprawiono tam
nabożeństwo Połunoszcznicy - Nokturnu, po którym
wierni przeszli w procesji
wokół cerkwi. Później wzięli
udział w Jutrzni Paschalnej.
W wiel kanocną niedzielę
została odprawiona wielka
Wieczernia Paschalna. Wierni
prawosławia przez cały Wielki
Tydzień zachowują post, a od
Wielkiego Piątku do niedzielnego poranka jedzą tylko chleb
i piją wodę.
Święta rozpoczynają się w
niedzielę śniadaniem wielkanocnym, na które przychodzi
się po nocnym nabożeństwie.
Trwają trzy dni. We wtorek
prawosławni i grekokatolicy
idą odwiedzić groby swoich
najbliższych.

Swastyki
przed pałacem
Przykry incydent w Łomnicy. Przed wczorajszym festynem z okazji tzw. Małej
Wielkanocy nieznani sprawcy
wymalowali na drogowskazach prowadzących do pałacu,
gdzie odbywała się impreza,
symbole nazistowskie. Bohomazy został y zaklejone
nowymi plakatami, a impreza, nawiązująca do dawnej
polskiej tradycji „podwójnego”
świętowania i biesiadowania
odbyła się bez zakłóceń już
po zamknięciu tego numeru
Jelonki.

Widziałam, jak obok ludzi wybucha reklamówka, w której umieszczono jakiś materiał wybuchowy. Do dzisiaj na widok wyrzuconych folii
mam jakiś lęk.
pracę wśród Hindusów?
M.Ł. Zgłosiłam się wówczas do
księdza dyrektora do spraw misji i
najnormalniej w świecie wyraziłam
swoje pragnienie. Przeprowadził
ze mną wywiad, dotyczący mojej
decyzji i tego czy jestem jej pewna.
Wiedział, co dalej robić. Wysłał list
polecający do księdza kardynała
Henryka Gulbinowicza i po kilku
dniach otrzymałam wiadomość, że
się dostałam do Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie, gdzie ukończyłam kurs, na którym nauczyłam
się m.in. języka hiszpańskiego.
Wręczono mi także krzyż misyjny.
Okazało się jednak, że z przyczyn

przyzwyczaiłam się do obcowania
z ludźmi z różnych kultur. Oczywiście musiałam się ze wszystkim
oswoić. Mieszkałam w Ośrodku
Jyothi Sewa, co oznacza „Służba
Światłu”, który mieści się w bardzo
biednej dzielnicy muzułmańskiej.
Dookoła nas znajdowało się pięć
lub sześć meczetów. Muzułmanie
modlą się 5 razy dziennie, o piątej
rano wszystkich budziły ich nawoływania. Z drugiej jednak strony
Indie to kraj nieograniczony, to tam
zobaczyłam, że człowiek może być
naprawdę wolny, bez względu na
to jak wygląda i co robi. Z czasem
objęłam wychowawstwo nad 10

Reaktywacja na szynach
Połączenia kolejowe z Jeleniej Góry do Karpacza i
Kowar mogą być reaktywowane. Samorządowcy z tych
miast rozmawiali na ten temat z Markiem Łapińskim,
marszałkiem województwa Dolnośląskiego. Konieczna
jest jednak kosztowna modernizacja infrastruktury, na
którą gmin nie stać.
Urząd Marszałkowski jest gotowy przejąć linie kolejowe, ale
nie jest w stanie sfinansować ich
remontu, którego koszt szacuje
się na 10-30 milionów złotych.
Samorządowcy na pomysł reaktywacji patrzą sceptycznie i zastanawiają się nad opłacalnością
całego przedsięwzięcia.
– Przede wszystkim trzeba
się zastanowić czemu miałaby sł uż yć reakt y wacja linii.
Regularnym przewozom, czy
wyłącznie celom turystycznym.
Poza tym dopiero w 2020 roku

zostanie ukończona modernizacja linii Jelenia Góra – Wrocław,
co oznacza, że przez kolejne 11
lat ludzie w Karkonosze nie będą
przyjeżdżali koleją. Natomiast
z pewnością zwiększy się ilość
samochodów osobow ych na
drogach. Poza tym gminy mają
priorytety, którymi muszą się
kierować. Dotyczą one takich
spraw, jak szkoły, obiekty sportowe, kanalizacja i inne – mówi
Ryszard Rzepczyński, zastępca
burmistrza Karpacza.

chłopcami, trzech z nich było sierotami, które przysłały do nas Siostry
Misjonarki Miłości z Kalkuty. To był
niesamowity okres w moim życiu, a
z ludźmi tam poznanymi do dzisiaj
mam kontakt.
– Po trzech latach wróciłaś i
nie mogłaś wyjechać ponownie
do Indii ze względu na liczne
w tamtym okresie ataki terrorystyczne. Wylądowałaś więc
w Afryce. Czy to była łatwa
decyzja?
– Decyzję podjęłam bardzo szybko, mimo iż tęskniłam bardzo za
Indiami. Wyjechałam do Republiki
Południowej Afryki, do prowincji
Limpopo, gdzie niewidome dzieci
nauczałam muzyki, informatyki i
zajmowałam się ich rehabilitacją.
Pod swoją opieką miałam 25
dziewczynek, a czasami aż 42 nastolatki. Wiązało się to z ogromnym
wysiłkiem, zwłaszcza, że byłam
przyzwyczajona do małych grup
w Indiach.
– Czy różnice pomiędzy RPA,
a Indiami są duże?
– Zdecydowanie tak, chociaż im
na pewno bliżej do siebie niż do nas.
Najbardziej charakterystyczna dla
ludzi Afryki jest muzyka i taniec,
towarzyszą im przez całe życie. Nie
zapomnę nigdy widoku niewidomej dziewczynki, która pięknie i
energicznie tańczyła w ogóle siebie
nie widząc. Ich śpiewów brakuje mi
najbardziej.
Miałaś przecież również
nieprzyjemne chwile, związane chociażby z podkładaniem

Ruszy Kolej Izerska
Samorząd województwa przejął linię
kolejową ze Szklarskiej Poręby do
Harrachova i zamierza uruchomić
na niej regularny ruch pociągów
pasażerskich. Uroczyste przekazanie
linii zaplanowano na 29 kwietnia w
Jakuszycach.
– Samorząd podejmując decyzje
tego typu, kieruje się ustawowym
obowiązkiem organizacji przewozów
kolejowych o charakterze służby

Pomaganie to jej misja

bomb w Indiach, był to przecież okres ataków terrorystycznych.
– Widziałam, jak obok ludzi
wybucha reklamówka, w której
umieszczono jakiś materiał wybuchowy. Do dzisiaj na widok wyrzuconych folii mam jakiś lęk. Można
by wymienić jeszcze parę innych
niekoniecznie miłych przygód, ale
starałam się przede wszystkim dobrze wykonywać swoje zadania.
W listopadzie wróciłaś z kolej-

publicznej – informuje Katarzyna
Kozłowska z biura prasowego urzędu
marszałkowskiego. – Realizacja tego
obowiązku wiąże się z koniecznością
pokrycia ewentualnego deficytu przewoźnika kolejowego, który powstaje
w wyniku prowadzenia połączeń. Regionalne połączenia kolejowe prawie
nigdzie nie przynoszą zysku. Więc jeśli
uda się przywrócić ruch na trasie do
Karpacza i Kowar nie spodziewamy się
zysku z przewozów.

(Ania)

Szał z Kunegundą pod Chojnikiem
Fot. rylit

Wielkanoc
u prawosławnych

ode mnie niezależnych nie pojadę
do Boliwii. Musiałam więc ratować
sytuację i zwróciłam się do Sióstr
Franciszkanek z Lasek. Ostatecznie
za ich pośrednictwem wyjechałam
na trzy lata do Indii, gdzie po trzech
tygodniach intensywnej nauki
języka angielskiego uczyłam już
niewidome dzieci.
– Jak zupełnie inna kultura i mentalność wpływały na
Ciebie?
– Wiedziałam dokąd jadę, byłam
zdeterminowana i wiedziałam, że
sobie poradzę. Poza tym podczas
studiów dużo podróżowałam i

Fot. Archiwum M. Łobody

Monika Łoboda, młoda kowarzanka, poświęciła się pracy
z niepełnosprawnymi i ubogimi dziećmi. Jako świecka
misjonarka nauczała i opiekowała się niewidomymi w
Indiach, Afryce i Ukrainie. Obecnie pracuje w Laskach
pod Warszawą w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża.

Fot. Archiwum
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Przebiegła Kunegunda w ystawiła na ciężką próbę wielu
rycerzy. Wszystko podczas balu
z bohaterką legendy ożywiającej mury zamczyska Chojnik.
Zabawę zorganizował Miejski
Dom Kultury „Muflon”. – To była
cudowna i kolorowa impreza dla
dzieci z Sobieszowa i nie tylko.
Chwała organizatorom, a zwłaszcza pani Joli Szewczyk (tytułowa
Kunegunda)za pomysł i wspaniały
humor, który się wszystkim udzielał – pisze do nas pani Małgorzata
z Sobieszowa. Bal z Kunegundą
miał odbyć się w lutym, pod koniec
karnawału. Tragiczna śmierć 12letniej Ali, jednej z wychowanek
MDK „Muf lon” uniemożliwiła
jego organizację. Dlatego barwnie
ubrani najmłodsi sobieszowianie z
bohaterką balu i legendy na czele
zapełniły salę placówki w minioną
sobotę.

rylit

nego pobytu w Indiach, planujesz jeszcze jakieś wyjazdy?
– Ostatnie sześć lat były chyba
najbardziej intensywnymi w moim
życiu. Zdarzyło się nawet tak, że
w ciągu trzech tygodni byłam na
trzech kontynentach. Obecnie pracuję w Laskach, również nauczam
niewidome dzieci. Na razie planuję
zostać w kraju, ale niewykluczone,
że na wakacje wyjadę, żeby jeszcze
trochę pomóc.
Rozmawiała Anna Pisulska

Pomogą
partnerskiemu
Kamieniowi
Burmistrz Kowar, Mirosław Górecki chce podarować
Kamieniowi Pomorskiemu
50 tysięcy złotych, aby w ten
sposób pomóc poszkodowanym w pożarze, w którym
zginęło 21 osób. W tej sprawie
zebrała się komisja budżetowa, która przyjęła propozycję
burmistrza. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Ostatecznie o tym, czy zostanie zatwierdzona zmiana w
budżecie, a pieniądze trafią
do Kamienia Pomorskiego zadecydują radni miasta Kowary,
którzy dzisiaj, w poniedziałek
(20 kwietnia) zbiorą się na
sesji. 50 tysięcy złotych ma
pomóc w budowie budynku
socjalnego dla poszkodowanych, którzy zostali bez dachu
nad głową.

Motoryzacja
w małym palcu
Szkoły gimnazjalne z regionu lwóweckiego wzięły udział
w piątkowych eliminacjach do
Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Impreza odbyła
się w Rakowicach Wielkich.
Uczestnicy musieli rozwiązać
test teoretyczny, udowodnić
swoje umiejętności z zakresu
pomocy przedmedycznej, a
także sprawdzić się w roli kierowcy w jeździe samochodem
i motocyklem. Wygrali gospodarze, czyli uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich.
Za nimi uplasował się Zespół
Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Lwówku Śląskim, a trzecie miejsce wywalczyło rakowickie Technikum
Architektury i Krajobrazu.

20 kwietnia 2009 r.

WIADOMOŒCI
Od 15 kwietnia na Górze Szybowcowej stacjonuje śmigłowiec, który ma wspierać Karkonoską Grupę Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest kłopot z
obsadą etatów, na które GOPR nie ma pieniędzy. Zwrócił
się o pomoc do samorządów lokalnych.
pracy z 25 Brygadą Kawalerii
Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki jego pomocy w
ubiegłym roku przeprowadzono
wiele szybkich i udanych akcji
ratowniczych, a ranni w górach
przeżyli. Goprowcy potrzebują
jednak pieniędzy na obsługę
śmigłowca. Spotkali się z samorządowcami i zapoznali ich ze
swoimi problemami. Odbyła się
także prezentacja podsumowująca ubiegłoroczną akcję.
Gminy i tak łożą na GOPR (Karpacz daje pięć tysięcy, Szklarska
Poręba i Jelenia Góra – po 10
tysięcy złotych rocznie), ale te
pieniądze głównie przeznaczane
są na nowy sprzęt oraz modernizację starego.
– Wyposażenie jest drogie:
nosze, odpowiedniej jakości
kosztują 12 tysięcy złotych, defibrylator – 13 tysięcy – w yjaśnia naczelnik GOPR, Maciej

Ania

Fot. Ania

Turyści i miejscowi mogą
zgłosić się do Referatu Promocji miasta pod Śnieżką po mapki, które specjalnie dla nich
przygotowano. Mają pomóc
w szybkim i łatwym dotarciu
do celu. – Mapy wydawane są
bezpłatnie. Są wzbogacone o
krótkie informacje dotyczące
zabytków miasta pod Śnieżką.
Włodarze miasta planują także wydanie całorocznego folderu, prezentującego atrakcje
turystyczne Karpacza. Folder
będzie też materiałem reklamowym miasta na krajowych
i międzynarodowych targach
turystycznych i innych imprezach.
– Folder jest dopiero w
fazie projektu, ale mapki są
już gotowe i na pewno będą
cieszyć się dużym powodzeniem wśród turystów – mówi
Adriana Kostka z informacji
turystycznej.
Tego typu materiały turystyczne powinny być drukowane w całej kotlinie Jeleniogórskiej. Ważne jest, żeby
powstawały w wersjach obcojęzycznych, bo w Karkonosze
przyjeżdża wielu turystów z
zagranicy, którzy chcieliby
dowiedzieć się więcej o miejscach w których spędzają
urlop. W szczególności przydatne są foldery i inne tego
typu materiały promocyjne
wydawane w języku niemieckim, czeskim i angielskim.

Śmigłowiec od razu stał się atrakcją turystyczną. Na górę szybowcową
ciągną młodzi i starsi zafascynowani techniką.
O możliwościach finansowania
pobytu śmigłowca w kotlinie
jeleniogórskiej i sfinansowania

etatów ratowników z budżetu
województwa dolnośląskiego
będą we Wrocławiu rozmawiać

pracownicy GOPR.

Ania/tejo

Rozróba na weselu

Z jajem pod Śnieżką

W Karpaczu
rozdają mapy

Helikopterem na ratunek

Centrum zamiast
więzienia

Ten ślub z pewnością nowożeńcy zapamiętają do końca
życia. Uroczystość weselna, która odbywała się w sobotę
(18 kwietnia) w jeleniogórskim klubie Relax przy ulicy
1 Maja, zakończyła się bowiem już po godzinie 22.00. W
tym czasie goście pokłócili się i za pomocą pięści zaczęli
wymieniać swoje poglądy na temat rodzin.
Jak mówią policjanci i strażnicy miejscy, tego, co działo się w
jeleniogórskim Relaxie nie sposób było opanować. Po godzinie
22.30. rodziny pana młodego i
panny młodej zaczęły się kłócić.
Niestety nie skończyło się na
słowach. W ruch poszły pięści,
a rozróba przeniosła się na ulicę
przed lokalem.
Do bijących się przed restauracją dołączali kolejni wyrzucani
przez drz wi goście. Uderzeń
nie w ytrzymały szyby drzwi,
które rozpadły się w mak, ani
też wyposażenie sali. W lokalu
pozostały połamane meble, a całe
weselne jedzenie znalazło się na
podłodze. Na miejsce wezwano
policję, straż miejską i pogotowie.

Kowary wystąpiły do Regionalnego Programu Operacyjnego z wnioskiem o rewitalizację centrum miasta. Projekt
obejmie trzy zadania. Pierwsze
to modernizacja budynku po
PTTK, który wcześniej był
miejskim więzieniem. Funkcję
więzienną stracił już przed
wojną, ale nie był przerabiany
ani modernizowany. Budynek
znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 i znajdzie tam siedzibę
Centrum Zapobiegania Problemom Edukacyjnym. Drugim
zadaniem będzie rewitalizacja
przestrzeni publicznej ulicy
Pocztowej i zaplecza 1 Maja.
Trzecim elementem projektu
będzie utworzenie w drugim
budynku ratusza Centrum
Integracji i Tradycji Miasta.
Powstaną tam sale spotkań,
dla wszystkich, którzy chcą
wspólnie działać, również dla
stowarzyszeń pozarządowych.
Będzie też sala tradycji, w
której znajdą się materialne
pamiątki historii miasta.

To jednak nie uspokoiło awanturników. Mężczyźni zrywali z siebie
koszule i biżuterię.
W konsekwencji cztery osoby z
m.in. z urazami głowy odwieziono do szpitala. Nawet tam trzeba
było interweniować, bo rodziny,
które pojechały z rannymi, nie
mogli dość do porozumienia.

(seguro)

Posprzątają ścieżkę
Turyści w mieście pod Śnieżką
uczestniczyli w smażeniu „Giga
Jajecznicy” z 2009 jaj, a całymi
jajami rzucali w podobiznę
burmistrza. Wszyscy bawili
się świetnie, a dzięki pięknej
pogodzie w imprezie wzięło
udział wyjątkowo dużo ludzi.
Były to już XI Mistrzostwa Polski
z Jajem. Na stoku Lodowiec przy
Chacie Karkonoskiej zebrali
się szukający dobrej zabawy.

Rzucali jajami na odległość i
brali udział w konkursie na najładniejszą pisankę. Największą
popularnością cieszyły się rzuty
jajem w podobiznę burmistrza,
niektórzy robili to kilkakrotnie.
Całość pieniędzy ze sprzedanych jaj zostanie przekazana
członkom Klubu Integracyjnego
Diakonii Wang w Karpaczu.

(Ania)

Na 25 kwietnia (sobota) planowane jest wielkie sprzątanie trasy
rowerowej przy ulicy Sudeckiej
od hotelu Mercury do Mysłakowic. Potrzebne będą każde ręce
do pracy. Do akcji włączy się
również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
które zapewni worki i sprzęt do
zamiatania ścieżki. Uczestnicy
wielkiego sprzątania trasy rowerowej porządki rozpoczną w

(Angela)
R

Kraksa w Kaczorowie

(Mar)

sobotę spotkaniem o godzinie
10.00 na parkingu samochodow ym przy głównej bramie
starego cmentarza przy ulicy
Sudeckiej, gdzie podzielą się obowiązkami. – Zapraszam wszystkich rowerzystów, rolkowców i
deskorolkowców do włączenia sie
do sprzątania – mówi Bolesław
Osipik, organizator akcji.

Fot. Marek Komorowski

Obsługa śmigłowca będzie
kosztowała siedem milionów
złotych. Jest on niezbędny w tym
okresie do przeprowadzania
sprawnych i szybkich akcji ratowniczych.
– Śmigłowiec będzie u nas
przez półtora miesiąca. Jest to
jeden z najtrudniejszych okresów
w działalności GOPR, ze względu
na to, że w wyższych partiach
gór leży bardzo dużo śniegu, a w
niższych go nie ma. Nie możemy
już uż yć masz yn śnieżnych,
jak np. skuter y. Do rannych
nie dotrzemy także pojazdami
czterokołowymi. Pozostaje pieszy marsz. W tym momencie
śmigłowiec jest nam bardzo
potrzebny – mówi Jacek Kieżuń,
szef wyszkolenia Karkonoskiej
Grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Helikopter Sokół przyleciał do
Jeleniej Góry w ramach współ-

Abramowicz. – Otrzymujemy od
jednej z gmin 5 tysięcy złotych,
tymczasem koszt zapewnienia
bezpieczeństwa w górach wynosi
tam 200 tysięcy złotych rocznie.
To my wspomagamy gminę, a nie
ona nas – stwierdził Krzysztof
Czarnecki, zastępca naczelnika
KG GOPR.
Przedstawiciele Szklarskiej Poręby podkreślili, że finansowanie
etatów GOPR-u to problemowa
kwestia, bo gmina zapewnia już
utrzymanie kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej. Tymczasem Jeży Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry i Jacek
Włodyga, starosta jeleniogórski,
podkreślają, że trzeba tą sprawę
koniecznie rozwiązać. Zdaniem
samorządowców należy wypracować stałą pomoc finansową
dla GOPR, a nie szukać jej okazjonalnie.
– Nie może być tak, abyście biegali z gminy do gminy i żebrali
o pieniądze na helikopter – powiedział Jerzy Łużniak. Zaproponował, aby z opłaty lokalnej
turyści płacili złotówkę lub 50
groszy dla ratowników górskich.
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Na drodze krajowej nr 3 na wysokości Kaczorowa zderzyły się w środę (15 kwietnia) wieczorem dwa auta.
Trzy osoby zostały ranne. Pierwszej pomocy udzielili
im studenci
Jadący od strony Jeleniej Góry ford
probe, zderzył się z VW passatem,
wyjeżdżającym prawdopodobnie
z parkingu obok Klubu Riwiera.
Siła zderzenia musiała być wielka.
Samochody odrzuciło od siebie na
około 20 metrów. Ford wpadł do
rowu, a passat został zepchnięty
na pobocze.
W wypadku ucierpiały trzy osoby. Młody kierowca forda doznał
poważnych obrażeń głowy i nóg.
Kierowca i pasażer jadący passatem
nie mogli wydostać się z samochodu,

Fot. Ania

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ponieważ zacięły się drzwi. Ponadto najprawdopodobniej nie mieli
zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Samochód miał brytyjską rejestrację i kierownicę z prawej strony.
Mężczyźni byli przytomni, jednak
mogli uwolnić ich dopiero strażacy.
Chwilę po wypadku zatrzymali się
studenci jadący z Wrocławia. Wstępnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Zawiadomili służby ratunkowe i
zaczęli udzielać pierwszej pomocy
poszkodowanym.

(Jagoda)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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W niezwykle miłej i domowej atmosferze (przy kanapkach i sokach) przebiegło spotkanie z Jadwigą i Tadeuszem Kutami, aktorami z „Teatru Naszego” z Michałowic,
którzy w gościnnym Antykwariacie „Pod Arkadami”
promowali książkę „Nasza Ameryka, czyli krótka historia
Teatru Naszego” pióra pana Tadeusza.
Klimatyczne wnętrza Antykwariatu „Pod Arkadami” dawno
nie gościły tylu jeleniogórzan. W
minioną środę, 15 kwietnia, przyszła Alina Obidniak, wieloletnia
dyrektorka Teatru im. Norwida.
Był Andrzej Grzelak, znany dziennikarz regionalny. Przy Jadwidze
Kucie usiadł Andrzej Kempa, znany aktor. Na „salonach” pojawił
się dawno niewidziany

Jadwiga Kuta

Józef Pawłowski, niegdyś członek
zarządu miasta.
Jadwiga i Tadeusz Kutowie,
sami dziękując za przyjęcie gospodyni antykwariatu Beacie
Czystołowskiej, wszystkich przyjęli jak najlepszych gości. Nie
zabrakło wspomnień, nostalgicznych powrotów do lat, kiedy
aktorska para rozpoczynała
karierę sceniczną w Jeleniej Górze, a później – grała w Toruniu.
Były podziękowania, refleksje
i popis aktorskich możliwości
Tadeusza Kuty, który – grając
dykteryjkami ze swoją małżonką – rozśmieszali widzów
co pięć minut.
– Jesteście jak orlęta, które wyfrunęły z tej pepiniery
jeleniogórskiej.
Obok wielkich
naz wisk, jak
Krystian Lupa!
Kocham Was,
Jadziu i Tadziu! – mówiła A lina

Obidniak wspominając wspólne
chwile spędzone w Teatrze Norwida, kiedy to Kutowie poznali
się i pobrali pracując cały czas w
zespole placówki. – Oświadczyłem się Jadzi po spacerze z psem
w pamiętne popołudnie na Górze
Szybowcowej. Następnego dnia
dała mi odpowiedź. No i się zaczęło – wspominał Tadeusz Kuta.

bardzo chce iść do wojska,
zaręczał, że podejmie się
najbardziej ryzykownych zadań.
– Wypiłem 20 kaw i zrobiłem 50
pompek. Jak mi lekarz zmierzył
ciśnienie, to myślał, że mu się
aparat zaciął – opowiadał pan
Tadeusz swoje przygody. W końcu
podziękowano mu za służbę w
mundurze.
Tadeusz Kuta
zdradził
że
Kutowie: widzieliśmy, jak młodzi z żoną nieteż,chareżyserzy traktują starszych
dzają często
do teatru jako
aktorów, jak nimi pomiatają i
widzowie, choć
obrażają ich. Nie chcieliśmy
są jeszcze zapodzielić takiego losu.
praszani. – W
„Nor widzie”
Aktor odpowiadał na wiele byliśmy ostatnio dwa, trzy lata
pytań. Nawiązywał też do tego, temu – miał kłopot z przypomnieco napisał w książce, ale wiele niem sobie, kiedy po raz ostatni
opowieści, które można było odwiedzili teatr jeleniogórski.
usłyszeć „Pod Arkadami”, na Dodał też, że bardzo ceni sobie
kartach pozycji nie ma. Kuta, szczerość po występie i nie lubi
który w młodości pragnął iść do wymuszonych komplementów.
szkoły oficerskiej, ale się na to nie – Zagraliśmy w Teatrze Naszym
zdecydował, opowiedział, jak wy- mnóstwo spektakli, z tego część
bronił się przed służbą wojskową. była klapą – otwarcie przyznał
Uczynił to nie „rżnięciem głupa”, pan Tadeusz.
ale nadgorliwością.
– Dlaczego Państwo zdecydoPrzekonywał przełożonych, że wali się założyć prywatny teatr

Jadziu i Tadziu! Kochamy Was!
i odejść z państwowych posad?
– pytano. – Nie chcieliśmy się
zestarzeć tak, jak aktorzy na
takich posadach – odpowiedziała
Jadwiga Kuta. – Widzieliśmy,
jak młodzi reżyserzy traktują
starszych aktorów, jak nimi
pomiatają i obrażają ich. Nie
chcieliśmy podzielić takiego losu.
Wiemy, że w Naszym Teatrze „zestarzejemy się” inaczej – mówili
państwo Kutowie. Dodali też, że
na początku wcale nie chcieli
zakładać teatru, ale pensjonat
dla starszych artystów. Do działalności artystycznej zmusiła
ich konieczność przetrwania, bo
marzenia o pensjonacie boleśnie zderzyły się z brutalną rzeczywistością.
– Ale i tak bywało, że
nie mieliśmy na jedzenie. Było ciężko. Dziękujemy naszej córce Kasi,
że nie wypomina nam
swojego dziwnego momentami dzieciństwa

Premiera w grudniu
Państwo Kutowie zapowiedzieli także kolejną premierę w Teatrze Naszym. Sztukę
zatytułowaną „Tryptyk”, w której – oprócz aktorskiej pary wystąpi także Jacek
Szreniawa – zobaczymy w grudniu.

– mówił Tadeusz Kuta.
Aktor dał też wyraz dystansowi, jaki ma do tzw. „wielkich”
ludzi sztuki. – Napisałem kiedyś
piosenkę, która zaczynała się od
słów, że „z niego to aktor nie najlepszy, czego się dotnie, wszystko
spieprzy”. Potem taki aktor w
piosence zostawał reżyserem, a
jak mu nie wyszło, awansował
na ministra kultury. Tam się nie
sprawdził, to startował na prezydenta. A jak i to się nie udało,
nabrał chęci, by zmieniać ludzkie
sumienia – opowiadał.

Konrad Przezdzięk

Tadeusz Kuta

Czas upodlenia szybko zapomniany
Projekcją filmu „Opowieści gołdapskiego lasu” Tomasza
Orlicza zapoczątkowano w piątek (17 kwietnia) w Zdrojowym Teatrze Animacji cykl „Dziennikarze na scenie”.
Przejmujący obraz o historii kobiet internowanych w
byłym ośrodku wczasowym, który dziś jest sanatorium
i własnością byłego oficera Służby Bezpieczeństwa to
znaczący akcent otwarcia tej imprezy.
Widzów powitali Małgorzata Nauka i Piotr Bielawski, miedioznawca. Ten ostatni nakreślił sylwetkę
obecnego w sali Teatru Zdrojowego
autora filmu, czyli Tomasza Orlicza. To ceniony dziennikarz telewizyjny, dokumentalista, laureat
wielu nagród i wyróżnień, mocno
związany w latach 1973 – 1981
i 1989-98 z ośrodkiem Telewizji
Polskiej we Wrocławiu.
Dokument Orlicza „Opowieści
gołdapskiego lasu” to historia kilku
kobiet internowanych w początkowych miesiącach stanu wojennego
w ośrodku odosobnienia w Gołdapii. Pierwotnie wczasowisko, w
ponurym początku lat 80. przemieniło się w miejsce, w którym
internowano wiele Polek, w tym
znanych opozycjonistek: Gajkę
Kuroniową oraz Annę Walentynowicz. Wśród zamkniętych tam były
także bohaterki filmu Tomasza

swojej osobistej katorgi z perspektywy minionego czasu, zwierzając
się do kamery z trosk tamtych dni,
przywołując życie osobiste i rozmaite okoliczności, których były świadkami. To wszystko w konfrontacji
z dokumentami zachowanymi w
Instytucie Pamięci Narodowej. I z
gołdapskim bezkresem lasów w tle,
miejscem pięknym, a jednocześnie
groźnym i niewiadomym. W przebitkach widzimy filmowane dziś
wnętrza, które osobom wówczas
internowanym kojarzą się bardzo
ponuro. A w których – często
zupełnie nieświadomi przeszłości
– leczą się ludzie.
Był to nietypowy ośrodek internowania urządzony w ośrodku wczasowym – W więzieniu
wszystko było jasne: była cela, kat,
ofiara. A tam – pewien komfort i
sztuczność sytuacji – mówi jedna z
bohaterek. Internowane panie nie

Realizator i bohaterki filmu na scenie
Teatru Zdrojowego
Orlicza. Wśród nich pamiętana
przez wielu znana dziennikarka
telewizyjna Barbara Trzeciak.
Nie jest to jednak historia opowiedziana linearnie. Panie wspominają miesiące odosobniania i

dały jednak zabić w sobie ducha
wolności. Wypuszczane z internowania wychodziły jeszcze bardziej
umocnione i skonsolidowane.
I pewne tego, że tamten system
należy obalić.

Współczesność spłatała figla: w
dawnym ośrodku internowania,
o czym wspomina umieszczona
przed nim tablica, jest sanatorium.
Jego właściciel to ostatni szef
Służby Bezpieczeństwa w Gołdapi,
wzorowy funkcjonariusz. W filmie
wystąpić nie chciał, ale swojej
przeszłości się nie wstydzi. Nie
potępiają go za nią także mieszkańcy, bo jest największym w okolicy
pracodawcą.
– Bardzo obawiałam się tego
filmu – powiedziała nam po projekcji jedna z bohaterek Anna
Sobierajska z Legnicy. – Internowanie i późniejsze represje
były dla mnie traumatycznym
przeżyciem. Dopiero w tym roku,
po tylu latach, pojechałam do Gołdapi. To wszystko razem z filmem
pozwoliło mi wewnętrznie oczyścić
się – dodała.
Jak podkreślają panie, które
lata stanu wojennego przeżyły
szczególnie dotkliwie, dziś zbyt
szybko zapomniało się o tamtych
czasach. – Przemiany poszły tak
prędko do przodu, że początek lat
80. wydaje się odległą przeszłością,
a młodzi ludzie dziś – kiedy mogą
pełną piersią oddychać wolnością
– nie mają pojęcia, że w kraju mogło dochodzić do takich sytuacji:
odrywania matek od dzieci i wywożenia ich na drugi koniec Polski, w
nieznane, z ryzykiem wywózki na
wschód, w niewiadomą przyszłość.
Szkoda, że w tym kontekście piątkową projekcję obejrzała jedynie
część klasy dziennikarskiej z II LO
im. Norwida…
– Film jest nieskończony, Ta
zmontowana część to zaledwie
jedna trzecia zgromadzonego
materiału, pozostały chcielibyśmy
zmontować. Być może w najbliższej przyszłości to się uda – powiedział jego realizator Piotr Orlicz.
O czym będzie reszta? – Między
innymi o poszukiwaniach stołu bilardowego, na którym odprawiano
msze święte. Jak to się skończy? Nie
zdradzę – odpowiada reżyser.

Konrad Przezdzięk

35z³, 50z³
Kabareton „Lubańska Noc Kabaretowa”
Wszyscy Ci, którzy lubią dobrą zabawę 9 maja 2009 będą w Lubańskim Amfiteatrze. O godz. 19:00 prowadzący, Jacek Ziobro rozpocznie Lubańską Noc Kabaretową, podczas której bawić nas będą: Grzegorz Halama
OKLASKY, Neo-Nówka, Paranienormalni, Babeczki z Rodzynkiem. Bilety w cenie 35zł, 50zł można nabyć
m.in. w Centrum Podróży mieszczącym się przy ul. Ogińskiego 2f w Jeleniej Górze, tel. (075) 767-44-55 lub
u KOORDYNATORA SPRZEDAŻY pod nr tel. 0697-56-58-40

KONKURS:
Odpowiedz na pytania i wygraj zaproszenie na Lubańską Noc Kabaretową:
Pytania konkursowe:
1. Ile rodzynków jest w „babeczkach” ?
2. Skąd pochodzi Mariolka?
Odpowiedzi wyślij do 04.05.2009 na adres: konkurs@jelonka.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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INFORMATOR
Czesław Śpiewa

Poetycko i muzycznie
w cieplickiej Sonacie

Wokalista i kompozytor, Czesław Mozil wystąpi w Sali
Widowiskowej JCK przy ulicy Bankowej 25 kwietnia
o godzinie 19.00. Będzie to nie lada gratka dla fanów
tego niezwykłego wykonawcy, który na polskiej scenie
muzycznej sprawił prawdziwe zamieszanie. Takiej
muzyki nie gra nikt inny.

Już w najbliższy czwartek (23 kwietnia) w Kawiarni Sonata w Cieplicach na Placu Piastowskim 13, odbędzie się
I cykl wieczorów „Moje spotkania” Andrzeja Gniewka.
Zaproszonymi gośćmi będą dotychczas znani tylko wąskiej grupie mieszkańców, ale niezwykli, bo zasłużeni
dla regionu artyści i działacze. Zaproszona Małgorzata
Kowzan, poetka i chórzystka wyrecytuje kilka swoich
utworów i opowie o tym, jak tworzy.
Wieczorek z Małgorzatą Kowzan, który rozpocznie się o
godzinie 19, rozpocznie cykl
spotkań, które będą organizowane co miesiąc przez fundację
„Karkonosze – Muzyka Serc”.
Mottem czwartkowego spotkania są słowa „Cieszmy się sobą,
cieszmy w tej chwili, cieszmy w
tym właśnie momencie...” - dwa
pierwsze wersy jednego z wierszy
pani Małgorzaty. W najbliższym
czasie fundacja chce wydać wiersze poetki, niestety brakuje środków na ten cel. Andrzej Gniewek,
który poprowadzi spotkanie poza
zadawaniem pytań i prowadzeniem wieczorka poet yckiego
podczas odczytu wierszy zagra
na skrzypcach.
Małgorzata Kowzan, to kobieta pełna miłości, radości,
poezji i wewnętrznej harmonii.
– Podejmując różnego rodzaju
działania zawodowe, zaczęłam
określać swoje pragnienia w ży-

Kino Lot
„Generał Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Oglądając
go poznamy historię generała
Augusta Emila Fieldorfa, który
w czasie II Wojny Światowej
był dowódcą Dywersji AK w
okupowanej Warszawie. To od
dowodził zamachem na generała
SS Franza Kutscherę, zwanego
katem Warszawy. Po wojnie stał
się komunistyczną ofiarą mordu
sądowego. Seans wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie
16.00, 18.15 i 20.30.

Rockowo w JCK
Jeleniogórskie Centrum
Kultury zaprasza na kolejną
Ligę Rocka, która odbędzie się
15 maja, w piątek, tuż przed
wielkim finałem. Cykliczne
koncerty, podczas których
występują debiutujące zespoły
rockowe na stałe już wpisały się
w krajobraz muzyczny Jeleniej
Góry. .
Muzycznie w Empiku
Koncert muzyki poważnej
w wykonaniu muzyków Filharmonii Dolnośląskiej to
propozycja jeleniogórskiego
Salonu Empik w tym tygodniu.
Wysłuchamy go już jutro o godzinie 17.00. Wstęp wolny.
„Młodzież
– Młodzieży”,
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w
Jeleniej Górze zorganizowało
I Koncert Charytatywny, na
który zaprasza wszystkich
jeleniogórzan. Odbędzie się on
23 kwietnia o godzinie 18.00
w budynku szkoły. Dochód inicjatorzy przeznaczą na wspieranie i rozwój uzdolnionych
uczniów.

ciu. Pierwszym świadomym wyborem było otworzenie gabinetu
masażu w Jeleniej Górze. Chęć
niesienia pomocy ludziom poprzez subtelny i delikatny dotyk
masażu aromaterapeutycznego
zaczynał być w yrazem mojej
osobowości. W niedługim czasie
pojawił się kolejny aspekt mojej
działalności: wytwarzanie zdrowotnych poduszek wypełnionych
łuską gryki, orkiszu i ziołami.
Obecnie produkcja poduszek to
moje główne zajęcie, zaś masaże
wykonuję już rzadziej. Radość
z tworzenia w zgodzie z naturą
przypominała mi moją rolę w
życiu: być i tworzyć w zgodzie z
sobą i przyrodą. I tak na bazie
radości odkrywania siebie zaczęła istnieć potrzeba wyrazu
tego poprzez poezję. Pierwsze
nieśmiałe próby czyniłam już w
dzieciństwie, potem kilka twórczych okresów w życiu, ale do
szuflady. Natomiast ten czas jest

Czesław Śpiewa to autorski
projekt artysty. Jest wokalistą i
kompozytorem. Ukończył Royal
Danish Music Academy. Najlepiej sprzedającym się albumem
Czesława Mozila jest „Debiut”,
za który artysta został uhonorowany siedmioma nominacjami
do nagrody Fryderyka. Składa
się on z 10 kompozycji na podstawie wierszy napisanych przez
Michała Zabłockiego wspólnie

Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza na koncert galowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Ósemka”. Występy
młodych jeleniogórzan, zorganizowane przez Szkołę
Podstawową nr 8, będzie można zobaczyć i posłuchać 22
i 23 kwietnia od godziny 10.
ciągłym, nieustającym procesem
stwarzania siebie i wyrażania
tego poprzez słowo – wiersz.
Potrzeba dzielenia się płynącym
ze mnie strumieniem poezji jest
radością dla mnie i jak widzę w
odbiorze dla otaczającego mnie
i słuchającego tych słów świata.
Nie smutkiem, rozważaniem a
lekkością, swobodą, wolnością i
pięknem pragnę wyrażać siebie
światu.

„„Hotel dla Psów” w reżyserii Thora Freudenthala. Historia rodzeństwa
Andi i Bruce’a, marzącego o psie. Niestety nie dostają pozwolenia od rodziców na przyjęcie pupila do domu. Postanawiają jednak umieścić psiaka w
opuszczonym hotelu. Wkrótce okazuje się, że oprócz wybranego przez nich
czworonoga, wprowadzi się tam wiele innych. Seans wyświetlany będzie
do czwartku o godzinie 16.00. „Siedem Dusz”, film wyreżyserował Gabriel
Muccino. Opowieść o miłości, w którą wplatają się motywy śmierci, żalu,
przebaczenia i przyjaźni. Ukazuje w jak niezwykły sposób łączą się ze sobą
ludzie, czasami w zupełnie przypadkowych okolicznościach. Tą niesamowitą
historię z Willem Smithem w roli głównej obejrzymy, jeżeli przyjdziemy do
kina do czwartku o godzinie 18.00 i 20.00.

Pani Małgorzata mieszka w
Jeleniej Górze. Kocha ludzi i muzykę. Śpiewa w chórze „Światło
Serca”. W swoich ciepłych wierszach i takiej samej interpretacji
przekazuje wiarę w człowieka
- wiarę w siebie, wiarę w miłość
i nadzieję na dobre życie. Daje
wskazówki jaką drogą można to
osiągnąć. Jest pełna zrozumienia
dla Człowieka.

Marysieńka
„„Vicky Cristina Barcelona”, film wyreżyserowany
przez Wooody Allena. Opowieść o dwóch przyjaciółkach, które wyjechały do
Barcelony i tam zakochały
się w bardzo przystojnym
malarzu. Mają przez to wiele
niespodziewanych i niekoniecznie miłych przygód. Ich
rywalką jest żona artysty, w
rolę której wcieliła się piękna
Penélope Cruz.

Poza tym w Teatrze Zdrojowym będzie można zobaczyć:
„Ach ta Mysia” w reżyserii i
choreografii Czesława Sieńko.
To fantastyczna opowieść o przyjaźni, która uczy najmłodszych
jeleniogórzan, że dzięki niej
nawet we wrogich środowiskach
może dojść do porozumienia.
Podczas spektaklu dzieci poznają
gospodynię domową, Marynę,
gburowatego i leniwego kota
Kiciusia oraz myszkę Mysię, którzy mieszkają w jednym domu.
Początkowo w ich mieszkaniu
panuje wroga i niemiła atmosfera, bo zarówno kot jak i pani
domu starają się dopaść mysz, ale
ta okazuje się sprytniejsza i inteligentniejsza, a jej szczere uczucia
doprowadzają do zaprzyjaźnienia
się wszystkich lokatorów. Sztuka
wystawiana będzie 21 i 12 kwietnia o godzinie 09.30 oraz 19.04. o
godzinie 12.00.
„Leśne przygody Tymoteusza”,
czyli drugą część przygód misia
Tymoteusza. Tymek zabierze

Nowości ze świata muzyki
THE BLACK TAPES – „The Black Tapes”
wydawnictwo: Verte/ Universal Music Polska
Carlos Jobim już od wielu lat nie żyje
spoczywa na cmentarzu skąd widok
roztacza się właśnie na Corcovado
granitową górę leżącą nieopodal
plaży Copacabana z wzniesionym
na samym szczycie pomnikiem
Chrystusa Zbawiciela, który jest symbolem i ikoną Rio. Zapoczątkowana
moda na bossa – novę w latach 60.
Teraz powraca ponownie za sprawą
albumu „Quiet Nights”. Diana Krall
sięgnęła po jeszcze jedna kompozycję Jobima – „Girl From Ipanem”,
która opowiada o pewnej przepięknej

JOHN SCOFIELD – „Piety Street” bogatej historii i ogromnym dorobku artystycznym. Pierwszy album
wydawnictwo: Universal Music
nagrał pod własnym nazwiskiem w
Polska
Niewielu jest muzyków, którzy
potrafią poruszać się w różnych,
czasami nawet odległych gatunkach
muzycznych takim samym zrozumieniem, talentem i wirtuozerią.
John Scofield nie tylko potrafi, ale
udowadnia to po raz kolejny na nowym albumie „Piety Street”, który jest
kolekcją natchnionych pieśni gospel,
które słuchał w młodości a wśród nich
Mahalie Jackson.
Scofield to muzyk o niezwykle

z internautami na czacie „Multipoezja”.
Czesław Mozil to dla wielu
słuchaczy fenomen, który potrafi
łączyć niemalże wszystkie gatunki muzyczne. Jego sceniczne
występy to muzyczny kabaret, punk, alternatywa, miejski
folk, tango. Zresztą, kto raz go
usłyszał nie pomyli dźwięków
płynących ze sceny z żadnym
innym wykonawcą.

Zaśpiewają i zagrają na scenie

Grand

Tytułowa bossa – nova z najnowszej płyty boskiej Diany to słynna
kompozycja Antonio Carlosa Jobima,
jaka powstała na początku lat 60.
po którą sięgało mnóstwo innych
wykonawców m.in. Frank Sinatra,
Oscar Peterson czy Astrud Gilberto.
Ale tak naprawdę „Quiet Nights”
to słynne „Corcovado”, którą to
angielską wersję jako „Quiet Nights
of Quiet Stars” napisał kanadyjski
pianista i dziennikarz w pewnym momencie szef pisma Down Beat Gene
Lees. Autor tego przeboju Antonio
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1977 roku. Płyta nosiła prosty, acz
skuteczny tytuł „John Scofield”. Od tej
pory to nazwisko stało się światową
jazzową marką. Docenił ja nawet
sam Miles Davis z którym Scofield
koncertował na początku lat 80 i z
którym w 1983 przyjechał do Polski
występując na Jazz Jamboree. Lata
70. przyniosły prawdziwą eksplozję
muzyki funky. Ten gatunek, wibracja
i charakterystyczny groove stały się dla
Scofielda inspiracją na wiele kolejnych
lat. Słychać to bardzo wyraźnie na

dziewczynie o blond włosach podobnie wyglądającej jak Diana Krall, stąd
tez wokalistka przekształciła tytuł i
zmieniając słowa na „The Boy From
Ipanema”. Sięga też po amerykańskie
standardy: „Where Or When” Lorenza
Harta i Richarda Rodgersa, „Too Marvelous For Words” Johnny mercera i
Richarda Whitinga, „Guess I’ll Hang
My teras Out To Dry” Sammy Chan’a i
Jule Styne czy “Walk On By” Hala Davida i Burta Bacharacha. Z pewnością
duży wpływ na kształt tej płyty miał
niemiecki aranżer Claus Ogerman,
który już 8 lat temu zaznaczył swoją
obecność na płycie Diany “The Look
of Love”. Ten sukces artystka próbuje
jego albumach nagranych z Billy’m
Cobham’em czy triem Medeski, Martin
& Wood. Jednym z nich jest „A Go
Go” – dzis uznawany za prawdziwy
elementarz dla każdego fana jazzu i
funky. Na najnowszym krążku „Piety
Street” znalazło się 13 kompozycji w
tym tylko dwie autorstwa lidera „It’s
A Big Army” i „But I Like the Message”.Nagrywany był w Piety Street
Studios w Nowym Orleanie, stąd też
tytuł całego albumu. Wyrazistym
utworem jaki znalazł się na tej płycie
to tradycyjny temat gospel „Motherless Child” zagrany w rytmie reggae
i zupełnie potraktowany świecko.

najmłodszych jeleniogórzan
do lasu na grzybobranie, gdzie
czeka go wiele niespodziewanych
wydarzeń m. in. spotkanie z
chytrym lisem, jako myśliwym
i ojcem niedźwiedziem. Jest to
teatralny serial, który cieszy się
ogromną popularnością wśród
dziecięcej publiczności. Na sztukę
możemy zabrać swoje pociechy
25 kwietnia o godzinie 16.00.
Teatr im. Kamila Cypriana
Norwida zaprasza na spektakl:
„Sztuka dla dziecka” w reżyserii Moniki Strzępki, czyli czarną
komedię o Europie. Spektakl
traktuje o Europie zjednoczonej
przez nazistowskie Niemcy, które wygrały wojnę i opanowały
pozostałe kraje. 70 lat później
pojawia się dziecko zaplątane w
spadochron które nie rozumie zasad panujących w nazistowskiej
Europie. Spektakl wystawiany
będzie 22 i23 kwietnia o godzinie
19.00.

Wystawa chińskich
wycinanek

Andrzej Patlewicz
powtórzyć także teraz. Nagrała ten
album w identycznym składzie w
jakim pojawiła się na Jazz nad Odrą
w 2008 roku.

Scofield wraz z plejadą muzyków:
Jon Cleary(fortepian, organy, spiew),
George Porter, Jr (bas),Ricky Fataar
(perkusja), John Boutte(śpiew) i
Shannon Powell (tamburyn, perkusja) zagrał go z niesamowitym żarem
i z odrobiną rhythm and bluesa.

Do obejrzenia oryginalnych
dzieł sztuki zachęca Miejski
Dom Kultury „Muflon”. Wernisaż wraz z wykładem kuratora
wystawy, Henryka Brandysa,
odbędzie się 21 kwietnia o
godzinie 18.00.

„Kup książkę i różę”
Na kiermasz z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich, organizowanego przez UNESCO, zaprasza
Książnica Karkonoska przy
ulicy Bankowej i Filia nr 4 przy
Placu Piastowskim, gdzie też 23
kwietnia o godzinie 9.00 będzie
można kupić i książkę i różę.

Rajd na Raty
Na XXXIX wycieczkę z tego
cyklu, zorganizowaną przez
„Sudety Zachodnie” PTTK,
miłośnicy zwiedzania i marszu
mogą się wybrać w najbliższą
niedzielę. Wystarczy przyjść o
godzinie 09.15 na przystanek
autobusowy przy Teatrze, skąd
cała grupa wyjedzie autobusem
MZK nr 19 do Sosnówki Dolnej,
a następnie przejdzie na Grodną i do Marczyc.
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„Skłonność do nostalgii”
„Spis rzeczy ulubionych” to najnowszy album Andrzeja
Piasecznego nagrany we współpracy z Sewerynem Krajewskim. „Nostalgia nie jest żalem ani pretensją, ale
sposobem patrzenia na rzeczywistość” - mówi wokalista,
opowiadając o pracy nad płytą.
Jak doszło do Waszego spotkania?
Andrzej Piaseczny: Możemy mówić
o pewnego rodzaju nieuchronności, to
musiało się zdarzyć. Nie chcę przez to powiedzieć, że przez całe życie marzyłem,
by nagrywać z Sewerynem Krajewskim,
że był moim idolem. Mimo wszystko byłem za młody na to, by za czasów, kiedy
dorastałem, postrzegać Seweryna jako
wzorzec wykonawczy, nie pamiętam
czasów największej świetności Czerwonych Gitar, ale mimo to znam prawie
wszystkie jego piosenki i postrzegałem
go zawsze (choć on sam się na to lekko
obrusza) jako człowieka-legendę. Nikt w
tym kraju, niezależnie od muzycznych
fascynacji, nie może się odciąć od tego
dziedzictwa. Podobnie jak wszyscy
wiedzą, kim byli Beatlesi, tak samo
wszyscy znają Czerwone Gitary… Choć
więc mamy z Sewerynem zupełnie różne
doświadczenia muzyczne, okazało się, że
łączy nas skłonność do nostalgii, zarówno twórczej, jak i charakterologicznej.
Nasze spotkanie było więc nieuchronne
przez to pokrewieństwo dusz.
Zanim jednak do tego wszystkiego
doszło, musieliście się poznać. W
jakich okolicznościach?
Andrzej Piaseczny: Spotkaliśmy się po
raz pierwszy bardzo dawno temu. Zanim
jeszcze wziąłem udział w swojej nieszczęsnej Eurowizji, parę lat wcześniej
ktoś wpadł na pomysł, że należy na ów
konkurs wysłać piosenkę kompozytora
wiekopomnego. Seweryn został namaszczony, by ów utwór skomponować i kiedy
już go napisał, rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy. Odbył się nawet
swojego rodzaju casting – przywieziono
kilku artystów do jego domu, oprócz
mnie m.in. Kasię Stankiewicz i Mietka
Szcześniaka, który w końcu zaśpiewał
to na Eurowizji.
Jak się z nim pracuje?
Andrzej Piaseczny: Seweryn nie tyle
pojawia się w studiu, co my, z Rafałem

Paczkowskim, który jest
producentem płyty, pojawiamy się u niego. Seweryn
bowiem, jako dziedzictwo
kultury narodowej, mieszka
w rezerwacie. Niechętnie wypuszcza się poza granice tego Andrzej Piaseczny
rezerwatu. Zresztą ja też od
siebie ze wsi, spod lasu, najchętniej bym nie wyjeżdżał.
Andrzej Piaseczny: Raczej o tęsknotę
W każdym razie bardzo mocno współpracowaliśmy z Sewerynem na za tym, czego nigdy nie będzie. To
etapie kompozytorsko-autorskim, kiedy nostalgia, która nie jest żalem, ani
niektóre piosenki z tego zbioru wypada- pretensją, ale sposobem patrzenia na
ły, a inne były dokomponowywane, gdy rzeczywistość. Mogę mieć żal do świata,
pisałem teksty i przedstawiałem je mu który dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej,
ale moim wyborem nie jest krzyk, lecz
do akceptacji.
chęć docierania do mniejszości, która
Nie chciałeś korzystać z autorów postrzega rzeczywistość w podobny do
mnie sposób.
zewnętrznych?
Andrzej Piaseczny: Chciałem, żeby to
Był czas, kiedy Twoją karierę zdebyły moje utwory i chyba zgrabnie sobie
z nimi poradziłem, ale z drugiej strony to finiowała współpraca z Robertem
prawda, że nachodziły mnie różne myśli. Chojnackim. Jak porównałbyś obu
Trudno bowiem nie pamiętać o tekstach, panów, te dwa artystyczne duety?
Andrzej Piaseczny: Ja zaryzykowałbym
które przed laty pisano do piosenek Seweryna, prawdziwych perełkach. Drugą nawet „Babel”. Za każdym razem jest to
Agnieszką Osiecką nie będę i mam tego jakaś historia. W przypadku „Indiany
Jonesa” wesoła, spontaniczna, świeża,
świadomość.
pełna niespodzianek i tych wszystkich
A jaki jest wkład Seweryna w pro- rzeczy, które niespodziewanie zsyła los
– nie analizując wartości artystycznej
dukcję albumu?
Andrzej Piaseczny: Kwestie aranżacji, płyty, choć też wcale się od niej nie odinstrumentacji i samych nagrań obaj cinam, a wręcz z czasem coraz bardziej
powierzyliśmy Rafałowi i jestem pewien, ją doceniam – tak właśnie wyglądała
że to bardzo dobry wybór. Rafał Pacz- moja współpraca z Robertem. Czułem
kowski to trzeci bardzo ważny element, się trochę przypadkowym uczestnikiem
trzeci filar tego projektu. Doskonale się tej przygody i choć napisałem teksty, nie
uzupełniamy. Seweryn skomponował, miałem wielkiego wpływu na to, co się
ja napisałem teksty, ale trzeba też było wokół płyty dzieje. Wskoczyłem do rzeki,
spojrzeć na to wszystko z dystansem, by której nurt poniósł mnie w rejony, do któnie ulegać pewnym łatwym rozwiąza- rych nigdy nie przypuszczałem, że mogę
niom, jeśli chodzi o sposób nagrywania dotrzeć. Natomiast rzecz z Sewerynem
jest totalnie świadoma.
kompozycji Seweryna.
Gdy mówisz o nostalgii, czy chodzi
o tęsknotę za tym, co kiedyś było i
bezpowrotnie minęło, czy raczej za
tym, co się nigdy nie zdarzyło i szkoda, że zdarzyć się nie mogło?

Trzy lata po rynkowej premierze Audi
wykonało facelifting swojego największego pojazdu – Q7. Poza niewielkimi
zmianami stylistycznymi na zewnątrz
oraz wewnątrz auta, pod maską zamon-

Choroba weekendowa
Z badań wynika, że w weekendy nie potrafimy
regenerować sił. Ponad połowa Polaków spędza
je w domu, niezależnie od pory roku. Na spacer
wychodzi co czwarty. W kinach i teatrach
bywamy coraz rzadziej.
– Sobota, a zwłaszcza niedziela są najtrudniejszymi dniami tygodnia – twierdzi Jolanta Kadej,
psycholog. – Lekarze odnotowują w tym czasie
najwięcej zawałów serca, stanów depresyjnych i
prób samobójczych. W poniedziałki do kancelarii
adwokackich zgłasza się najwięcej klientów z
pozwem o rozwód, a do biur matrymonialnych
– osób samotnych. Te dni często uświadamiają

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.

Dziękuję za rozmowę.

towano bardziej wydajne i
ekonomiczne silniki.
Aby odróżnić auto od
poprzednika, trzeba bardzo dokładnie się przyjrzeć
karoserii. Wprawione oko
będzie w stanie w ypatrzeć lekko zmieniony
grill, ozdobiony pionow ymi, chromowanymi
belkami. Niewiele różną
się też przeprojektowane
klosze lamp przednich
oraz tylnych, wyposażone
dodatkowo w rzędy diod
LED. Na drzwiach pojawiły
się zaś bardziej widoczne i masywniejsze
przetłoczenia.
Niewielkie zmiany zaszły również w

kabinie Q7. Teraz wnętrze będzie można
zamówić w kilku nowych kolorach i wykończone nowymi materiałami. Wokół
tarcz zegarów zamontowano zaś nowe,
chromowane obwódki. Najważniejszą
zamianą jest multimedialny system,
połączony z nawigacją, MMI, czwartej
już generacji.
Największe zmiany zaszły pod maską
Q7. Znany z poprzedniego modelu silnik
wysokoprężny V8 TDI o pojemności 4.2
litra został zmodernizowany. Dzięki
czemu jego moc wzrosła do 340 KM z
momentem obrotowym na poziomie
760 Nm. Inżynierom udało się przy tym
zmniejszyć średnie zużycie paliwa z 11
do 9.9 litra na każde 100 km. Pozostałe
silniki diesla, 240-konny 3.0 TDI V6 oraz
500-konny 6.0 TDI V12.

nam, jak bardzo jesteśmy samotni, niepotrzebni.
Często dochodzimy do wniosku, że więzi z partnerem popękały, że łączy nas jedynie kasa i lęk
przed rozpoczynaniem nowego życia.
Zdaniem psychologów znacznie trudniejsze jest
organizowanie sobie wolnego czasu niż pracy.
W weekendy tracimy samodyscyplinę, ogarnia
nas rozleniwienie – nie chce się nam zmienić
szlafroka na dres i kapci na adidasy.
Nieracjonalne, nie służące dobremu wypoczynkowi spędzanie weekendów to nie tylko nasz
problem. Amerykanie, którzy w myśl porzekadła
„dzięki Bogu dziś jest piątek”, rozpoczynali rekreację już tego dnia, dziś w większości nie wiedzą,
co robić z dniem wolnym od pracy. Podobnie jak

Anglicy czy Francuzi, którzy weekendy poświęcają na odrabianie zaległości domowych i przygotowywanie się do czekających w nadchodzącym
tygodniu zadań zawodowych. I choć kuszą kluby
odnowy biologicznej, korty tenisowe, baseny czy
ścieżki rowerowe, ich użytkowników jest coraz
mniej. Przybywa za to ludzi cierpiących na dolegliwości, u podłoża których leżą przepracowanie,
permanentny stres i nieumiejętne wykorzystanie
czasu przeznaczonego na wypoczynek.
W Polsce pojawiły się pierwsze jaskółki zwiastujące modę na zdrowy wypoczynek. Jednak tymi,
którzy potrafią docenić wartość weekendów, są
głównie młodzi biznesmeni i ludzie kultury, dla
których fortuna jest łaskawa.

Q7 po liftingu

SUDOKU

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 24.04.2009.
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.”
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- Czy na kryzysie można zarobić?
- Oczywiście! Porsche robi kokosy
na kryzysie wieku średniego.
***
Na lekcji religii ksiądz mówi o dobroci Pana Boga:
- Jeśli np. któryś ze zmysłów człowieka szwankuje, to dobry Bóg dba
o to, żeby inne zmysły były bardziej
udoskonalone. Na przykład ślepiec
ma bardziej wyczulony dotyk i słuch.
Może któreś z was, drogie dzieci,
poda mi inny przykład?
Na co zgłasza się Jaś i mówi:
- Mój wujek ma krótszą prawą
nogę, ale za to jego lewa noga jest
dłuższa.
***
Dwaj robotnicy na budowie rzucają
monetę.
- Jak wypadnie reszka, gramy w
karty - mówi jeden.
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na
piwo - dodaje drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do roboty...
***
Pewien dyrygent w rozmowie stale
mówił o sobie, o swoich koncertach
i sukcesach. W pewnej chwili się
zorientował i mówi:
- Ale przepraszam, ja tak ciągle
o sobie. Porozmawiajmy o panu.
Jak panu się podobał mój ostatni
koncert?
***
Kobieta rozmawia z gospodarzem
domu o lokatorach mieszkających
nad nią:
- Oni w nocy tupią i głośno się
zachowują, aż do północy - skarży
się kobieta.
- Czy to pani przeszkadza? - pyta
gospodarz.
- Tak, bo zwykle o tej porze ćwiczę
grę na skrzypcach.
***
Podobno archeologom udało się

całkowicie odszyfrować napis na
płytach darowanych Mojżeszowi.
Okazało się, że przykazanie było
tylko jedno:
„ Nie z czasownikami pisze się
osobno. Na przykład: nie zabijaj, nie
kradnij, nie cudzołóż, itd.”
***
- Dlaczego archeolog to wymarzony
mąż?
- Im kobieta jest starsza, tym bardziej się nią interesuje.
***
Młode małżeństwo w hotelu:
- Poproszę pokój na dobę - mówi
mąż.
- Ma pani szczęście - mruga portier
do żony. - Zwykle bierze pokój na
godzinę.
***
Kuzyn z miasta odwiedza bardzo
zaniedbane gospodarstwo rolne
Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.
***
Pani w szkole zadała temat wypracowania: „Kim będziesz, jak
dorośniesz”.
Jaś napisał: „Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. A na
końcu zostanę kominiarzem, bo mi
się też coś od życia należy”.
***
Na balu milicjantów:
- Czemu pan tak się szybko kreci?
Przecież to wolny taniec!
- Oj nie taki wolny! Na płycie jest
wyraźnie napisane „33 obroty na
minutę”!
***
Lekarz do lekarza:
-Wiesz, mam na oddziale dziwny
przypadek. Pacjent już dawno po-

winien zejść, a on zdrowieje!
Na to drugi lekarz:
-No cóż, czasami medycyna jest
bezsilna...
***
Pijak do pijaka:
- Chodź ze mną pogratulować Stefanowi. Dziecko się mu urodziło.
- Tak? A co ma?
- Wyborową.

Miś idzie do sklepu zająca i mówi:
- Daj mi dwa kilo nic.
A zając tak myśli i mówi:
- No to chodź tu panie misiu.
I prowadzi misia do piwnicy i się
pyta:
- Widzisz coś.
A miś na to:
- Nie.
Na to zając:
- No to bierz dwa kilo i spadaj!
***

***
Ukraiński rząd bardzo długo debatował, co zrobić z ziemią na
terenach skażonych radioaktywnie
po katastrofie w Czernobylu. Zboża
posadzić nie można, ziemniaków
też nie - nie można byłoby tego
jeść. Roślin na paszę dla bydła też
nie można posadzić - zwierzęta
powyzdychałyby. Stanęło na tym,
że posadzi się tytoń, a na paczkach
papierosów napisze: „Ministerstwo
zdrowia ostrzega po raz ostatni”.
***
Komisja wojskowa.
- Fąfara, do jakiej formacji chcielibyście wstąpić?
- Do marynarki.
- Pływać umiesz?
- A co, okrętów nie mocie?!
***
Gość po przeczytaniu jadłospisu
pyta kelnera:
- Czym różni się befsztyk dwa razy
droższy od tego drugiego?
- Droższy łatwiej się kroi.
- Jest bardziej miękki?
- Nie. Podajemy do niego ostry
nóż.
***
Po południu w lesie panuje wielki
spokój.
Miś właśnie robi sobie drzemkę i
nagle wyskakuje zając i woła:
- A ja mam sklep i mam w nim
wszystko!
No a miś tak sobie myśli:
- Dobra zając, zobaczymy czy masz
tam wszystko.

Myśliwy po powrocie z Afryki opowiada swoje przygody:
-Idę sobie przez Saharę, a tu biegnie w moja stronę lew!
To ja w nogi i hop, na najbliższa
jabłonkę!
-Przecież na pustyni nie rosną
jabłonie!
-Właśnie! Z wrażenia nawet tego nie
zauważyłem!
***
Kowalski: Proszę wybaczyć panie
kierowniku, ale w tym miesiącu nie
dostałem premii...
Kierownik: Wybaczam panu.
***
Dyrektor cyrku dał do gazety
ogłoszenie następującej treści:
„ Poszukujemy odważnego mężczyzny, który z masztu
wysokości piętnastu metrów z
zawiązanymi oczami wskoczy do
szklanki. Nie musi umieć nurkować, szklanka będzie
pusta”.
***
- Czym się różni warszawiak od
Paryżanina?
- Paryżanin, jak tylko gdzie usiądzie,
zaraz opowiada kawały antyrządowe, natomiast
warszawiak, jak zacznie opowiadać dowcipy polityczne, to zaraz
siedzi.

HOROSKOP
BARAN
W najbliższym tygodniu kilkakrotnie mogą się
pojawić chwile zastoju, a następnie momenty pełne
dynamiki. Wydarzenia mogą się zmieniać jak w
kalejdoskopie. Pod koniec tygodnia będziesz mieć
czas dojrzewania, zbierania plonów.

WAGA
Zaniedbujesz się. Ulubione stroje idą w odstawkę.
Licz kalorie i znajdź czas na ćwiczenia. Zrób wszystko, aby utrzymać formę. W pracy powinieneś wykazać się samodyscypliną, bo pojawi się propozycja,
która kusić cię będzie dużym zyskiem.

BYK
Zmieni się twoja hierarchia wartości, rozluźnisz
narzuconą sobie dyscyplinę. Sukces w miłości
zależeć będzie od tego, czy wygospodarujesz więcej
czasu dla siebie.

SKORPION
W sprawach uczuciowych nie bądź podejrzliwy.
Pozostaw ukochanej osobie więcej swobody. W
przeciwnym razie czeka cię niepewność i niepokój.
Twoje wątpliwości miną, gdy partner zaproponuje
ci wspólną przyszłość.

BLIŹNIĘTA
W tym tygodniu dobre psychiczne samopoczucie
ułatwi ci zauroczenie wybranej osoby wdziękiem,
pięknym wnętrzem, głębokim intelektem. Uciekniesz od nudnych zajęć i zaczniesz robić coś, co
sprawi ci prawdziwą radość.
RAK
Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania,
to jest to idealny moment na podjęcie decyzji. Uda
ci się zrealizować wszystkie pomysły, zwłaszcza
związane z nieruchomościami.
LEW
W najbliższym czasie zaczniesz szukać oryginalnych rozwiązań w życiu zawodowym. Wyłamiesz
się spod presji obowiązków. Dasz sobie trochę luzu,
pozwolisz na odrobinę szaleństwa. Bez wyrzutów
sumienia zajmiesz się trochę sobą. Rozszerzą się
twoje kontakty towarzyskie. Świadomie na spotkania wybieraj miejsca eleganckie i egzotyczne.
PANNA
W pracy i interesach zdarzyć się mogą niezwykłe okazje,
które wzmocnią twoją pozycje społeczną. Zwiększą się szanse
na kontakty z dużymi organizacjami. Być może zmienisz
pracę, jeżeli uznasz, że to przybliży cię do osiągnięcia celu, do
którego dążysz. Uciążliwe obowiązki powoli zaczną odchodzić
na drugi plan.

STRZELEC
Nadchodzi czas twórczych zmian. Pod wpływem
lektur o sztuce miłości zreformujesz kontakty
intymne. Zwrócisz większą uwagę na piękno i
harmonię swojego ciała. Siła twojego miłosnego
apetytu będzie ogromna. Pogłębią się twoje dotychczasowe relacje partnerskie.
KOZIOROŻEC
W miłości dużo szczęścia. Osoby wolne mogą
nieoczekiwanie spotkać swoją drugą połówkę. Jedno jest pewne, nie grozi ci samotność. Koniecznie
spróbuj odnaleźć wewnętrzną harmonię, bo pod
koniec tygodnia czeka cię wielkie przyspieszenie.
WODNIK
W najbliższym czasie twój potencjał intelektualny
sięgnie szczytów. Możesz wyznaczać sobie najbardziej niedościgłe cele, stworzyć coś nowego albo
dokonać znaczącego odkrycia. Możesz zostać liderem jakiegoś dużego przedsięwzięcia albo otrzymać
propozycję zasiadania w ważnych gremiach.
RYBY
W miłości nie musisz wszystkim sterować. Daj
szansę bliskiej osobie. Niech i ona zatroszczy się o
ciebie i wasz związek. Wyjdzie to na dobre tobie i
otoczeniu. Samotne Ryby przez osoby trzecie mają
szansę poznać drugą połowę.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Diagnostyka USG

Jednym z największych przełomów, jaki dokonał się
w ostatnim ćwierćwieczu w położnictwie i ginekologii
jest wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej
ultrasonografii. Roli badania USG w ciąży nie sposób
przecenić i praktycznie trudno sobie wyobrazić współczesną praktykę położniczą bez możliwości dostępu
do USG.

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

C z y b a d a n i e USG j e s t
szkodliwe dla płodu?
Lek. K rz ysztof Zajgner:
Obecnie uważa się, że USG
powoduje emitowanie pewnej
ilości energii cieplnej i w ekstremalnych przypadkach może
wywołać kawitację komórek,
głównie w metodzie dopplerowskiej. Dlatego zalecane jest
ograniczenie ilości badań i
ich długości w pierwszym trymestrze. W USA na przykład
panuje zasada „brak medycznych wskazań” do badania jest
„przeciwwskazaniem”.
Jak wcześnie można uwidocznić ciążę w USG?
KZ: Już od piątego tygodnia
ciąży, według miesiączki, można uzyskać obraz pęcherzyka
ciążowego – około 5mm.
Jaki wiek ciążowy jest
optymalny dla oceny wad
rozwojowych u płodu?
KZ: U kobiet z grupy ryzyka
USG wykonuje się między 1518 tygodniem, a u pacjentek z
niskim ryzykiem wystąpienia
wad ocenę anatomiczną wykonujemy między 18-22 tygodniem. Z kolei w 11-14 tygodniu
ciąży badając NT (przezierność
karkową ) oceniamy ryzyko
wystąpienia wad.

Kiedy możemy ocenić wiek
płodu?
KZ: Zależy to od wielu czynników, jak: jakość ultrasonografu,
doświadczenia badającego,
ułożenia płodu, ilości wód płodowych. Dość pewne wyniki
można otrzymać dopiero po
18-20 tygodniu. W tym miejscu
chciałbym jednak zaznaczyć,
że chęć poznania płci przez rodziców nie jest wskazaniem do
wykonania badania USG.
Jak się bada ciążę?
KZ: Badanie w ykonujemy
głównie sondą przezbrzuszną, a
we wczesnych ciążach również
dopochwową.
Czy można badać klatkę
piersiową przez USG?
KZ: Możliwości USG w tym
prz ypadku są ograniczone,
możemy tylko zbadać obecność
płynu w jamach opłucnowych
oraz niedodmę płuc. Podstawową metodą oceny k latki
piersiowej jest RTG i TK.
Czy na badanie USG trzeba
mieć skierowanie?
KZ: Formalnie USG można
wykonać bez skierowania, gdyż
jest ono nieinwazyjne. Jednak z
drugiej strony skierowanie ułatwia zadanie badającemu, jeśli

jest napisane z sensem. W mojej
praktyce często spotykam się ze
skierowaniem pt. „USG Doppler
naczyń kończyn dolnych”, co do
końca nie rozwiązuje problemu,
o jakie naczynia chodzi – żyły
czy tętnice? A są to dwa oddzielne badania.
Jakie badania USG powinno wykonywać się profilaktycznie?
KZ: Do badań tego typu należy: badanie stawów biodrowych
2-3 miesięcznego niemowlęcia,
USG piersi i narządu rodnego u kobiet po 40 roku
życia, USG prostaty u mężczyzn poparte wynikiem
PSA (skrót od angielskiej
nazwy „Prostate Specific
antygen”, czyli „antygen
swoisty dla prostaty”. Antygen ten jest użytecznym
narzędziem dla wczesnego

w ykry wania raka gruczołu
krokowego). Pozostałe badania
po 40 roku życia, takie jak USG
jamy brzusznej, tętnic szyjnych
czy żył kończyn dolnych też
mają uzasadnienie. Jak ważna
jest profilaktyka nie trzeba
chyba nikogo przekony wać
– zawsze lepiej jest zapobiegać,
niż leczyć.

Lek. Krzysztof Zajgner
Karkonoskie Centrum Medyczne

Polak Leszek Filipczyński był jednym z naukowców, którzy dali podwaliny pod
diagnostykę USG. W 1955 roku obronił pracę doktorską z zastosowania ultradźwięków w medycynie.

Karkonoskie Centrum Medyczne

Wstydliwy problem
Nietrzymanie moczu i łagodny rozrost gruczołu krokowego to schorzenia, których objawy w początkowym etapie rozwoju choroby są nieznaczne i narastają z upływem czasu.
Objawy obu tych schorzeń są podobne i często mylone przez pacjentów. Jak wynika z
badań, mężczyźni wstydzą się tych dolegliwości i często unikają wizyt u lekarza.
Raport z badania opinii publicznej „Polacy o nawykach zdrowotnych” przeprowadzone przez Zentivę „Zmieniamy przyzwyczajenia”
potwierdził panujące stereotypy
- 30 procent Polaków wciąż uważa, że najbardziej krepującymi
dolegliwościami jest nietrzymanie
moczu, a 38 procent badanych
mężczyzn za tą dolegliwość uważa

Za zakazem
korzystanie z toalety częściej niż 7
razy dziennie
Korzystanie z toalety w nocy
Przypadki nie utrzymać moczu przed

zaburzenie erekcji.
Tymczasem objawy wskazujące
na nieprawidłowości w układzie
moczowo-płciowym występują
u mężczyzn bez odczuwalnych
dolegliwości bólowych, dlatego
często są lekceważone. Zaniedbywane, stopniowo mogą prowadzić
do poważnych zmian, które będą
wymagały leczenia farmakologicz-

dojściem do toalety
Przypadki dobiegania do toalety, odczuwanie nagłej potrzeby oddania moczu
Przypadki popuszczania mocz podczas
kichania, kaszlu, śmiechu, chodzenia,
ćwiczeń fizycznych

nego, a nawet operacyjnego.
Problemy dotyczące sfery intymnej człowieka, pozostają wciąż
tematem tabu. Pacjenci często
czują się skrępowani w rozmowie
z lekarzem. Mężczyźni odczuwają
lęk przed badaniem „per rectum”
czyli podstawowym badaniem stercza, które powinno być wykonane
przez lekarza u każdego mężczyzny po 50 roku życia. Dlatego od
momentu zaobserwowania objawów choroby, do zgłoszenia się do
specjalisty często mija nawet kilka
lat – mówi prof. Sławomir Dutkiewicz, chirurg urolog, ekspert
programu „Zentiva – zmieniamy
przyzwyczajenia”. Tymczasem
wczesne rozpoczęcie odpowiedniej

terapii, zdecydowanie podnosi
jakość życia chorych i pozwala na
powrót do zdrowia.
Przełamanie wstydu i strachu
przed wizytą u specjalisty, który
postawi odpowiednią diagnozę
jest konieczne, aby rozpocząć
skuteczne leczenie. Tymczasem
pacjenci niejednokrotnie wolą leczyć się „na własną rękę”, niż pójść
z problemem do lekarza. Wyniki
prowadzonych w latach 2005-2006
akcji profilaktycznych pokazały, że
ponad 58 procent pacjentów po 50
roku życia zażywało dostępne bez
recepty preparaty roślinne, zanim
zgłosiło się na badania urologiczne. Prawie 78 procent mężczyzn
stosujących fitoterapię przyznało,
że odwlekało decyzję o badaniach
u urologa.
W badaniach epidemiologicznych dotyczących nietrzymania
moczu w populacji polskiej stwier-

Hałas – wróg ludzkości
Nietrzymanie moczu i łagodny rozrost gruczołu krokowego to schorzenia, których objawy w początkowym etapie rozwoju choroby są nieznaczne i narastają z upływem czasu.
Objawy obu tych schorzeń są podobne i często mylone przez pacjentów. Jak wynika z
badań, mężczyźni wstydzą się tych dolegliwości i często unikają wizyt u lekarza.
Zdaniem lekarzy, hałas uszkadza słuch i może doprowadzić
do jego utraty. Nie są to jednak
jedyne konsekwencje przebywania w hałasie. Stwierdzono, że
pod wpływem hałasu następuje
skurcz drobnych naczyń tętniczych, występują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego,
zmniejsza się funkcja ślinianek

i błony śluzowej żołądka, występują zakłócenia wzroku np.
upośledzenie rozróżniania barw
i ograniczenie pola widzenia,
obniża się prec yzja ruchów,
zmniejsza wydolność psychiczna
i występuje szybciej zmęczenie.
Każda fala dźwiękowa może
być wykryta przez ucho, w narządzie słuchu przetworzone na

impulsy nerwowe i za pomocą
nerwu słuchowego przekazane
do ośrodka słuchu w mózgu, tam
są odczytywane jako dźwięki o
różnym natężeniu – od szelestu
do ogłuszającego ryku startującego odrzutowca.
Natężenie dźwięku mierzymy
w decybelach. Szept wykazuje ok.
15 dB, a ruchliwa ulica ok. 90 dB.

Objawy BPH
czyli łagodnego
przyrostu prostaty:
Częste korzystanie z toalety, zarówno w
dzień, jak i w nocy (częściej niż 7 razy
na dobę)Długie czekanie w toalecie,
zanim mocz zacznie wypływać Strumień
oddawanego moczu jest wąski, słaby
dzono, że u mężczyzn dominuje
tzw. nietrzymanie moczu z parcia.
- Ten typ nietrzymania moczu,
związany z tzw. pęcherzem nadaktywny, cechuje się wyciekaniem
moczu z towarzyszącym uczuciem
wypełnienia pęcherza moczowego.
Pacjent gubi mocz, np.: nie zdąża
do toalety, nawet jeśli pije małe
ilości płynów, odczuwa parcie
na mocz słysząc odgłosy bieżącej
wody lub dotykając strumienia

R
Dźwięki głośniejsze niż 100 dB
stają się nieznośne dla ucha, o
natężeniu ok. 140 dB wywołują
ból i mogą poważnie uszkodzić
błonę bębenkową. Zbyt duży
hałas może uszkodzić także pracę
kosteczek słuchowych czy nerwu
słuchowego co prowadzi do głuchoty. Utrata słuchu może także
wystąpić u osób narażonych na
ciągły hałas, np. w fabryce lub być
następstwem nagłego „wybuchu”
hałasu o ogromnym natężeniu.

lub przerywany Dłuższe niż dawniej
lub niż u innych oddawanie moczu
Odczuwanie bólu i pieczenia podczas
oddawania moczuPrzypadki dobiegania
do toalety, odczuwanie nagłej potrzeby
oddania moczu Pomimo oddania moczu,
odczuwanie uczucia, że w pęcherzu
moczowym pozostała część moczu

E

K

wody – mówi prof. Sławomir
Dutkiewicz.
Poza pęcherzem nadaktywnym,
nietrzymanie moczu jest chorobą
częstą w łagodnym rozroście stercza, związaną nie tylko z wiekiem
i starzeniem. W przypadku BPH
nietrzymanie moczu powstaje w
wyniku długotrwałej przeszkody dla odpływu moczu – dodaje
ekspert.
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Prawnik radzi
Świadectwa
energetyczne
Czy to prawda, że od nowego
roku nie będzie można kupić
ani sprzedać mieszkania bez
świadectwa energetycznego?
Kto zajmuje się wydawaniem
takich świadectw i jaki jest
koszt ich uzyskania? – Jerzy z
Karpacza
Faktycznie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2002
r. nr 2002/91/WE w sprawie
charakterystyki energetycznej
budynków oraz wprowadzających
ją przepisów polskiego prawa
budowlanego, od 1 stycznia 2009
r. mieszkania oraz domy jednorodzinne powinny mieć (podobnie
jak lodówki, czy pralki) świadectwa (certyfikaty, paszporty)
energetyczne. Mają one zawierać
informacje dotyczące zapotrzebowania na energię w budynku lub
mieszkaniu, od czego w dużym
stopniu zależą koszty eksploatacji
danej nieruchomości. Świadectwa
takie będą ważne przez dziesięć
lat, a powinny je mieć budynki
oddawane do użytkowania oraz
budynki i mieszkania, które ich

właściciel chce zbyć lub wynająć.
Jednak, na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów jedynie
w przypadku nowych budynków
oddawanych do użytku będzie
ono bezwzględnie obowiązujące.
Bez takiego świadectwa właściciel
obiektu nie uzyska pozwolenia
na jego użytkowanie. Jeżeli zatem
ktoś zamieszka w nowo wybudowanym domu i nie sporządzi dla
niego świadectwa energetycznego,
to dopuści się nielegalnego użytkowania, które zagrożone jest karą
grzywny w wysokości 10 tys. zł W
pozostałych przypadkach, przepisy nie przewidują obecnie żadnych
sankcji – ani wobec notariuszy,
ani stron umowy – związanych
ze sprzedażą lokalu lub budynku,
który nie ma świadectwa. Rejestr
osób uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych
prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie z informacjami
tego resortu cena świadectwa
energetycznego w głównej mierze
uzależniona będzie od powierzchni budynku (mieszkania), jego
przeznaczenia, stopnia skomplikowania budynku, kompletności istniejącej dokumentacji technicznej

dotyczącej budynku, a także liczby
osób chętnych do sporządzania
świadectw i konkurencji między
nimi. Nieoficjalnie podaje się, że
cena za uzyskanie świadectwa np.
dla kawalerki może kształtować
się na poziomie 500 – 700 zł, dla
mieszkania o pow. ok. 100 m
kw. 1000 – 1500 zł, a dla domu
jednorodzinnego 2000 – 2500.
Bardziej szczegółowe informacje
zamieszcza na swoich stronach
internetowych Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl

Kłopotliwy powrót
z pracy za granicą
własnym autem
Mój brat ma problem z ponownym zarejestrowaniem
w Polsce samochodu, którym
kilka lat temu wyjechał do Holandii. Tam go zarejestrował i
ubezpieczył, ale teraz zdecydował o powrocie. Chciałby
wrócić tym samym samochodem i tutaj z powrotem go
przerejestrować. W wydziale
komunikacji poinformowano
mnie jednak, że to niemożliwe
i brat nie ma nawet co składać
wniosku o rejestrację, bo i tak

dostanie odmowę, mimo że
ma wszystkie papiery. Czy
faktycznie tak jest? – Michał
Opisaną przez Pana sytuację
reguluje przepis art. 79 ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym. Na
tej podstawie rzeczywiście nie jest
możliwa ponowna rejestracja pojazdu wyrejestrowanego w Polsce,
a następnie zarejestrowanego za
granicą. Aktualnie obowiązujące
przepisy dopuszczają jedynie ponowną rejestrację następujących
pojazdów: odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co
najmniej 25 lat i uznanego przez
rzeczoznawcę samochodowego za
unikatowy lub mający szczególne
znaczenie dla udokumentowania
historii motoryzacji, a także ciągnika i przyczepy rolniczej.

Zażalenie w sądzie
Jak napisać zażalenie na
postanowienie sądu karnego?
Czy takie pismo musi napisać
prawnik? – Monika S.
Zażalenie nie musi być sporządzone przez osobę wykwalifikowaną, nie obowiązuje tu przymus adwokacko-radcowski. Sporządza się

Komórkowe telefony interwencyjne (0 6 07- 5 5 0 - 4 6 9,
0-607-550- 484, 0-607-550453, 0-607-998-052) czynne
są całodobowo, we wszystkie
dni w roku.

TELEFONY
ALARMOWE
Pogotowie
Ratunkowe 999
Pogotowie ratunkowe i dyżury
szpitali

JELENIA GÓRA:
p o g o t o w i e r a t u n ko w e u l .
Wojska Polskiego 21, tel.
075/752-36-36,
Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego, izba przyjęć szpitala
tel. 075/753-71-18/19

KAMIENNA GÓRA
POGOTOW I E ratunkowe
ul. Jana Pawła II 29a, szpital ul. Bohaterów Getta 10,
tel. 075/744 - 31- 40 udziela
pomocy dora źnej w godz.
15-7 rano, w niedzielę i święta
całą dobę.

Apteki
JELENIA GÓRA
apteka „ Bankowa” całodo bowa, ul. Solna 1, tel. 075/7647-801,
„CIEPLICKA” ul. Sprzymierzonych, tel. 075/75-58-975,
„Na Orlim” ul. Wita Stwosza
17, tel. 075/75-57-640 - sob.
8-19, niedz. 9-16,

„ESCULAP” ul. 1 Maja 4, tel.
075/717-31-46

Pogotowie gazowe 992
Dolnośląska Spółka Gazownictwa
Dział Obsługi Klienta – tel.
075/755-10-50

Pogotowie
energetyczne 991
Energia Pro Obsługa Techniczna- tel. 075/64-57-601

Pogotowie
wodnokanalizacyjne
994
P r z e d s i ę b i o r s t w o Wo d n o
Kanalizacyjne Wodnik – tel.
075/755-20-91

Straż Miejska
Jelenia Góra
- tel. 075/75-251-62

Szklarska poręba
tel. 075/71-739-41

Karpacz
TEL. 075/761-96-29

GOPR
Grupa Karkonoska
Telefony alarmowe:

apteka w Kauflandzie, al. Jana
Pawła II 24, tel. 075/764-3030 - sob. 9-21, niedz. 9-19.

601 100 300 Jelenia Góra075 / 75 2- 47- 3 4 N a c ze l n i k
grupy- 605- 672-583

KAMIENNA GÓRA

Telefony zaufania

„MIEJSKA”, ul. Wolności 5,
075/744-23-25.

P o l i c y j n y 0 8 0 0 - 12 0 - 2 2 6 ,
0800-166-011,

KARPACZ

Klub Abstynenta Stowarzyszenie Abstynentów Centrum
Pomocy uz ależnionym od
alkoholu „Boberek” Jelenia
Góra ul. Okrzei 19 of, tel.
075 / 75 -237-25 c z ynne od

PL. Konstytucji 3 Maja 33,
pn.-pt. 9-22, sob. 9-20, niedz.
9-18.

SZKLARSKA PORĘBA

je w formie pisma skierowanego
do sądu, który wydał zaskarżone
rozstrzygnięcie i składa w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli postanowienie
podlega doręczeniu – to od dnia
doręczenia. W zażaleniu należy
podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania osoby
skarżącej, a także sygnaturę akt
sprawy, w której zostało wydane
zaskarżane postanowienie lub
ustalenie. Należy wskazać także,
czego się domaga i czy zaskarża
się postanowienie lub ustalenie w
całości, czy w części. Sąd pierwszej
instancji wraz z aktami sprawy
przekazuje zażalenie do rozpoznania sądowi odwoławczemu
albo uwzględnia je w tym samym
składzie, który wydał zaskarżone
postanowienie. Warto pamiętać,
że wniesienie zażalenia nie tamuje
wykonania zaskarżonego postanowienia. Ponadto, będąc stroną postępowania, można wziąć
udział w posiedzeniu, na którym
Sąd odwoławczy rozstrzyga w
przedmiocie zażalenia.

Pogotowia

16.00-20.00’ punkt informacyjno-konsultacyjny d/s przemocy w rodzinie czynny w
środy w godz. 16.00-19.00.
Klub Abstynenta w Podgórzynie ul. Żołnierska 13/14,
tel. 075/75-48-123, Młodzieżowy Klub Uzależnień i AIDS
tel. 988,
MONAR 075/64-733-90,
Punk t Konsultacyjny ds.
Uzależnień w Karpaczu tel.
075/76-19-470,
Przeciwprzemocowy telefon
zaufania w Jeleniej Górze
075 / 6 4 -2 2- 017, Terenow y
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11, pon., śr., pt.
(16.00-18.00)

Pomoc, poradnictwo
Poradnictwo rodzinne i zawodowe ul. Komedy Trzcińskiego
12 w ODK 090-333-255,
Poradnia Psychologiczno Pe d a g o g i c z n a w J e l e n i e j
Górze ul. Wolności 259, tel.
075/64-73-001, 64-73-002,
Zarząd Miejski TPD w Szklarskiej Porębie ul. Sikorskiego
8, tel. 075/717-21-46.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje
nieodpłatną , profesjonalną
pomoc psychologiczną dla
mieszkańców Jeleniej Góry,
znajdujących się w kr yzysie emocjonalnym. Specjaliści interwencji dyżurują od
[poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-20.00 w siedzibie ośrodka: S ł owackiego
13, 5 8 - 5 0 0 Jelenia G óra.

Pogotowie ratunkowe 999,
straż pożarna 998, policja
997, drogowe 981, gazowe
992, energetyczne 991, wodnokanalizacyjne 994.

Pogotowie ratunkowe
i dyżury szpitali
JELENIA GÓRA:
p o g o t ow i e ratunkowe ul.
Wojska Polskiego 21, tel.
075/752-36-36, Szpital Wojewódzki, ul. Ogińskiego, izba
przyjęć szpitala tel. 075/75371-18/19

KAMIENNA GÓRA
p o g o t o w i e r a t u n ko w e u l .
J a n a Paw ł a I I 2 9 a , s z p i tal ul. Bohaterów Getta 10,
tel. 075/744 - 31- 40 udziela
pomocy dora źnej w godz.
15-7 rano, w niedzielę i święta
całą dobę.

Apteki
JELENIA GÓRA
APTEKA „Bankowa” całodobowa, ul. Solna 1, tel. 075/7647-801
, „Cieplicka” ul. Sprzymierzonych, tel. 075/75-58-975,
„Na Orlim” ul. Wita Stwosza
17, tel. 075/75-57-640 - sob.
8-19, niedz. 9-16,
apteka w Kauflandzie, al. Jana
Pawła II 24, tel. 075/764-3030 - sob. 9-21, niedz. 9-19.

Informacje
PKP 9436,
GOPR w Jeleniej Górze ul.
S u d e c k a 79, te l. 075 / 75 247-34,
Straż Graniczna 075/ 72222-57,

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

Mariusz Gierus
prawnik

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

Pogoda Jelenia Góra 075/6412-333,
Karpacz 075/76-16-533
Szklarska Poręba 075/71733-93.

Turystyka
Schr. „Na Śnieżce”, 58-550
Karpacz, tel, 501 476 713;
Schr. „Dom Śląski”, 58-550
Karpacz, tel. (75) 753 52 90;
Schr. „Samotnia” im. Waldemara Siemaszko, 58-550
Karpacz tel. (75) 761 93 76;
Schr. „Strzecha Akademicka”,
58-550 Karpacz tel. (75) 753
52 75;

Schr. „Na Hali Szrenickiej”,
58 - 580 Szkl. Poręba Hala
Szrenicka, tel. (75) 717-2421
S c h r. „ S z r e n i c a”, 5 8 - 5 8 0
Szkl. Poręba Szrenica, tel.
(75) 752-60-11
Schr. „Pod Łabskim Szczytem”, 58-580 Szkl. Poręba,
tel. (75) 752-60-88
Schr. Młodzieżowe „Wojtek”,
58 - 580 Szklarska Poręba,
ul. Piastowska 1, tel. (75)
717 21 41;

Inne w rejonie
Karkonoszy

Sc hr. „ D omek Myśliwski ”,
58-550 Karpacz tel. (75) 753
52 78;

Schr. PT TK Na Pr ze ł ęczy
O K R A J 5 8 - 5 3 0 K o w a r y,
tel.(75) 761 51 10

Schr. „Nad Łomniczką” 585 5 0 Kar pac z, ( ł ą c z no ść
radiowa GOPR )

S c h r. „ M u f l o n i k ” 5 8 - 5 3 0
Kowary, Przełęcz Okraj, tel.
(75) 718 22 01

Schr. „Na Przełęczy Okraj”,
58-530 Kowary, tel. (75) 761
51 10;

Schr. „ Na Zamku Chojnik”
58-560 Jelenia Gora - Zamek
Chojnik, tel. (75) 755 25 35

Schr. „Odrodzenie”, 58-563
Przesieka, tel. (75) 752 25
46;

Schr. „Nad Jedlicą” 58-530
Kowary, tel.(75) 718 24 69

Schr. M łodzieżowe „ Liczyrzepa”, 58-540 Karpacz, ul.
Gimnazjalna 9, tel. (75) 761
92 90;
Bac ówki „Wilcza Poręba”,
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 6, tel. (75) 761
97 64;

Rejon - Szklarska
Poręba
Schr. „Kochanówka”,
58-580 Szkl. Poręba Wodospad Szklarki, tel. (75) 71724-00
Schr. „Kamieńczyk”, 58-580
Szkl. Poręba Wodospad
Kamieńczyka, tel.( 75) 75260-85
OW. „Kamieńczyk”, 58-580
Szkl. Poręba - Hala Szre nicka, tel. (75) 76 4 -78 - 51
wew. 836

Schr. „Czartak”, 58-424 Leszczyniec, Czarnów 13, tel. (75)
742 88 77
Schr. „Szwajcarka”, 58-515
Kar pniki 6 8, tel. (75) 75 3
52 83
Schr. „Na Stogu Izerskim”,
skr. pocz.15, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. (75) 752
21 10
Stacja Tur yst yczna „Or le”
58-580 Szklarska Poreba skr.
poczt. 140, tel. 607 920 541

Schroniska
młodzieżowe
Oddział Polskiego
Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych
Schr. „Bartek” 58-500 Jelenia
Góra ul. Bartka Zwycięzcy 10,
tel. (75) 752 57 46;
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JCentrum Cieplic widziane z pokładu samolotu pokazuje fragment uzdrowiska będący niegdyś w posiadaniu parafii ewangelickiej. W skład gruntów należących do protestantów wchodził teren, na którym
zbudowano w 1913 roku szkołę ewangelicką. Obok niej – na przestrzeni do kościoła Zbawiciela (pochodzi z XVIII wieku) – rozciągał się cmentarz. Po 1945 roku bezprawnie zabrano ewangelikom ich własność
pozostawiając tylko świątynię. Szkołę, w której dziś mieści się II Liceum Ogólnokształcące im. Norwida, rozbudowano w latach 60. i 70. XX wieku, niezbyt fortunnie zresztą. Cmentarz, który przez długie lata
niszczał, zrównano z ziemią bez ekshumacji szczątków tam spoczywających, i utworzono na nim parking. O tym, że jest to miejsce święte, przypomina dziś Latarnia Pamięci, odsłonięta w 1986 roku, która
raz do roku – w Święto Reformacji (31 października) – rozbłyska ogniem. (tejo)

Fot. MAREK TKACZ/ARCHIWUM

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

Z LOTU PTAKA

20 kwietnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SPORT

Koszykarki Finepharm zawiodły kibiców
Rywalizacja o utrzymanie się w Ford Germaz Ekstraklasie
została zakończona.Nasze koszykarki zajęły ostatecznie
przedostatnie miejsce.
Finepharm AZS KK Jelenia Góra
zdobył w sumie 36 punktów. Zwyciężył osiem razy, w tym tylko dwa
razy na własnym parkiecie. Gorycz
porażki akademiczki musiały
przełknąć aż dwadzieścia razy!
Miniony sezon nie można więc
zaliczyć do udanych. W trakcie sezonu dużo się działo, odeszły: Małgorzata Babicka, Ryan Coleman,
Magdalena Gawrońska, Erika
Quigley, Katarina Ristić. Zmienił
się także szkoleniowiec Miodrag
Gajic zastąpił Krzysztofa Szewczyka. Zamieszanie wokół klubu spowodowało zajęcie miejsca poniżej
oczekiwań. Jeleniogórscy kibice,
którzy liczyli na wiele więcej, czują
się zawiedzeni. Z meczu na mecz
hala przy ul. Sudeckiej z meczu na
mecz coraz bardziej pustoszała.

Wyniki:
Mężczyźni - elita
1. Tomas Vokrovhlik (Czechy/Factor Bike Team Teplice)
2. Jiri Friedl (Vzechy/Merida
Biking Team)
3. Dariusz Batek (MTB Silesia Rybnik)
4. Filip Eberl (Czechy/Scott
Scania Team Kolin)
5. Piotr Brzózka (JBG-2 MTB
Team)
6. Adrian Brzózka ( JBG-2
MTB Team)

młodzieżowcy
1. Marek Konwa (Team
Utensilnord)
2. Tomas Pesek (Czechy/cott
Scania Team Kolin)
3. Maciej Dombrowski (DEK
Meble Cyclo Korona Kielce)

juniorzy
1. Jan Nesvada (Czechy/KC
Kooperativa SG Jablonec)
2. Josef Rajchart (Czechy/
Author Team Stupno)
3. Tomase Paprstka (Czechy/Scott Scania Team Kolin)
junior młodszy
1. Ondrej Zniva (Czechy/
Scott Scania Team Kolin)

młodzik
1. Piotr Konwa (LKS Trasa
Zielona Góra)
kobiety - elita
1. Maja Włoszczowska (CCC
Polkowice)
2. Anna Szafraniec (JBG-2
MTB Team)
3. Aleksandra Dawidowicz
(CCC Polkowice)
4. Magdalena Sadłecka (CCC
Polkowice)
5. Paula Gorycka (DEK Meble Cyklo Korona Kielce)
6. Natalia Krompiec (Ukraina)

juniorki
1. Karolina Kalasova (Czechy/Scott Scania Team Kolin)
2. Dagmar Labakova (Czechy/Dukla Praga)
3. Weronika Rybarcz yk
(UKS Trójka Jarocin)
juniorki młodsze

1. Elżbieta Figura (GK Zagłębie Sosnowiec).

XVI Ogólnopolskie Kryterium
Uliczne o Puchar Karkonoszy
W przyszłą sobotę 25 kwietnia w Jeleniej Górze odbędzie się
XVI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z
okazji „Wiosny Cieplickiej”.
Celem wyścigu jest popularyzacja go okrążenia 1900 m.Puchary i nagrody
kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i niespodziankiwkategoriiMastersprzewidorosłych, promocja miasta Jelenia Góra dzianedlatrzechpierwszychzawodników
orazpopularyzacjawalorówkulturalnych a dyplomy dla sześciu w każdej kategorii.
i turystycznych ziemi jeleniogórskiej. W kategorii Młodzik, Junior młodszy,
Wyścig odbędzie się na okrążeniu przy Junior, Kobiety nagrody niespodzianki dla
całkowicie zamkniętym ruchu dro- trzech pierwszych a dyplomy dla sześciu.
gowym zgodnie z przepisami PZKol i Jeżeli w poszczególnych kategoriach
obowiązującym regulaminem. Okrąże- będzie mniej niż 10 zawodników nagrodę
nia będą punktowane następująco: co otrzymuje tylko zwycięzca.W kategorii
trzecie 5, 3, 2, 1 pkt, pozostałe 2, 1 pkt Kobiety klasyfikacja i nagrody w rozbiciu
Zwycięzcą kryterium zostaje zawodnik, na kategorie .Dla dzieci pamiątkowe
który: nadrobi okrążenie, zgromadzi naj- medale i dyplomy oraz drobne upominki.
większą ilość punktów i ukończy wyścig Przyjmowanie zgłoszeń w biurze wyścigu
.Zawodnicyzdublowanibędąwycofywani (Obok Hotelu Cieplice ul.Cervi)w dniu 25
z wyścigu.Kryterium odbędzie się w dniu kwietnia 2009 r.(sobota) dla kategorii
25 kwietnia (sobota) 2009 r. w Jeleniej Gó- dzieci od 8.30 do 9.30 , dla kategorii
rze-Cieplice Zdrój na trasie: ul.Cervi (start i młodzik, junior , kobiety i masters od godz.
meta) -Hotel Cieplice >Cervi >Cieplicka> 8.30. do godz. 10.30.
Pułaskiego>StaszicaCervi,-długośćjedne-

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że
w przyszłej rundzie rozgrywek
Ford Germanz Ekstraklasy jeleniogórzanki wzniosą się na wyżyny
swoich umiejętności, a dzięki ich
ambicji będziemy mogli jeszcze
nie raz oglądać damski basket na
najwyższym poziomie.

Klasyfikacja drużyn
9-13 przedstawia
się następująco:
9. MUKS Poznań
10. ŁKS Siemens AGD Łódź
11. Cukierki Odra Brzeg
12. Finepharm AZS KK
Jelenia Góra
13. PTK Aflofarm Vicard
Pabianice

Maja znów najlepsza!
cówce lepszy okazał się Tomas
Vokrovhlik (Factor Bike Team
Teplice), któr y w yprzedzi ł
Jiriego Friedla (Merida Biking
Team). Jako trzeci na mecie
zameldował się Dariusz Batek
(MTB Silesia Rybnik).
Zawody w Szczawnie Zdroju
rozpoczęł y 14. już cykl w yścigów w kolarstwie górskim
- Grand Pri x MT B. Kolejne
wyścigi odbędą się 16 maja w
Bielawie, 30 maja w Nałęczowie i 6 czerwca w Gdańsku.
– Od początku odjechała
nasza czwórka: ja, Ania, Ola
Dawidowicz i Magda Sadłecka.
A nia dawała mocne tempo
przez dwie pierwsze rundy i
odjeżdżała mi na zjazdach, jednak na trzeciej rundzie udało
mi się odjechać – powiedziała
na mecie srebrna medalistka
z Pekinu.

Maja Włoszczowska (CCC
Polkowice) zwyciężyła w
wyścigu elity kobiet pierwszych zawodów z cyklu
Lang Team Grand Prix MTB,
które w sobotę odbyły się
we Szczawnie Zdrój (Dolnośląskie).
Wicemistrzyni olimpijska już
na trzecim okrążeniu wyraźnie
w yprzedziła resztę ry walek i
w miarę upływu czasu konsekwentnie powiększała swoją
przewagę. Wygrała bez większych problemów wyprzedzając
na mecie o ponad minutę Annę
Szafraniec ( JBG-2 MTB Team)
i o blisko cztery minuty swoją
koleżankę z drużyny Aleksandrę
Dawidowicz.
Wyścig elity mężczyzn zakończył się podwójnym zwycięstwem
Czechów, którzy prowadzili niemal od samego początku. W koń-

AH

Siatkarze AZS KK pokonują Bogatynię

Si a t k a r z e A Z S
Kolegium Karko noskie Jelenia Góra
nadal wygrywają!
Tym razem pokon a l i we w ł a snej
hali KS MPK Bogatynia 3:0! AZS KK
Jelenia Góra – KS
M PK Bogat y n ia
3:0 (25:20, 25:20,
25:20) Skład drużyny: Nowotny, Stasiak, Krężel, Lara,
Tabaka, Kałużny,
Dyl, Romańcz yk,
Sozański.

ah

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2009/2010
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Żeromskiego
www.zerom.4me.pl

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

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego

WOJCIECH CHADŻY

www.3lo.jgora.pl

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

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

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

TAXI

JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

96 21
ŚNIEŻKA

075 75 35 835
0 800 700 600
ZAMAWIANIE

http://www.handlowka.jgora.pl/

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
im. Obrońców Poczty Polskiej
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”
www.zstmechanikjg.republika.pl

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

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

BEZPŁATNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH
NR 2 w Jeleniej Górze im. Stanisława Staszica

www.elektronik.jgora.pl

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA

1. Nikola Hlubinkova (Czechy/ Moravec Czech M T B
Team)

młodziczki
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TAXI

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

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

Więcej inforamcji na portalu www.jelonka.com
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SPORT

Fot. Tejo

Sudety: zadanie wykonane na szóstkę Porażka Carlosa

Waldemar Woźniak i Ireneusz Taraszkiewicz

W gościnnych progach Hotelu
„Baron” spotkali się z dziennikarzami prezes KS „Sudety” Waldemar
Woźniak, wiceprezes Mirosław
Witka, trenerzy: Ireneusz Taraszkiewicz, Leszek Oleksy oraz Artur Czekański, zawodnicy: Rafał Nierobski
i Jakub Czech, a także prowadząca
grupę kadetek Joanna Kawalec.
– Od początku byliśmy określani
jako chłopcy do bicia – powiedział
Artur Czekański. – Nikt nam nie
dawał szans na utrzymanie się, a tu
okazało się, że skutecznie powalczyliśmy i – mimo kilku porażek – nie
mamy się czego wstydzić. Mamy
dla kogo grać: kibice są nam zawsze
wierni. Bardzo się z tego cieszymy
– dodał.
– Ale różowo nie było – uzupełnił
Waldemar Woźniak, prezes klubu. Wszystko przez kryzys, który
bezpośrednio dotknął finansów
„Sudetów”. Woźniak powiedział, że
sam przypłacił to chorobą, bowiem
był taki moment, kiedy z powodu
„depresji w budżecie” rozważano
wycofanie klubu z rozgrywek.
– Zdawaliśmy sobie jednak sprawę,
że w ten sposób zaprzepaścimy nasz

wysiłek włożony w awans – wtrącił
koszykarz Rafał Niesobski. Klub
zebrał się w garść i siłą entuzjazmu
i z pomocą sponsorów z sukcesem
dotrwał do końca rundy kończąc ją
tak, jak zakładano: utrzymaniem się
w gronie najlepszych. – Koszykówka
pierwszoligowa to świetna promocja miasta – zaznaczył Ireneusz
Taraszkiewicz. – Dlatego podwójnie
się z tego cieszymy.
Klub do dziś ma zaległości wobec
trenerów i zawodników. – W waszej
obecności zobowiązuję się, że długi
zostaną pokryte już niebawem
– powiedział prezes Waldemar
Woźniak.
Jak będzie w nadchodzącym
sezonie? – W tym nasz budżet to było
około 350 – 400 tysięcy złotych. To
bardzo małe pieniądze jak na pierwszą ligę. Aby swobodnie w niej grać
i myśleć o rozwoju drużyny, trzeba
co najmniej 800 tysięcy – miliona
złotych – zaznaczył Leszek Oleksy.
– Pierwszoligowego zespołu nie da
się prowadzić społecznie – dodał.
– Być może uda się ten kłopot
rozwiązać, ale nie mam jeszcze upoważnienia, by mówić o szczegółach

Cenne 3 punkty Karkonoszy
przywiezione z Bolesławca
Piłkarze KS Karkonosze Jelenia Góra zwyciężyli w Bolesławcu z BKS–em 2:1.
Piłkarze KS Karkonosze Jelenia
Góra zwyciężyli w Bolesławcu z
BKS–em 2:1.
Mecz w Bolesławcu toczył się
pod dyktando gości. Już w pierwszej minucie Karkonosze po strzale
Kowalskiego mogły prowadzić.
Niestety takie sytuacje lubią się
mścić i BKS po błędzie Michała
Dubiela, wyszedł na prowadzenie.
Chwilę później nasz bramkarz
zrewanżował się i popisał świetną interwencją. Od 30 minuty
Karkonosze całkowicie przejmują
inicjatywę, bliski szczęścia był
Konrad Kogut, strzelał nieskutecznie i trener Dulat zdjął go z boiska,
wstawiając za to Kołodziejczyka.
Przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę, mieliśmy sporo
szczęścia, gdyż BKS zdobył bramkę, jednak sędzia dopatrzył się

spalonego.
Po przerwie na boisko ( za
Lapina) wchodzi Adamczyk. Biało
– niebiescy stworzyli sobie na
boisku przewagę, zagrali mocniej
w ofensywie, co w zaowocowało
w 66 minucie bramką! Po dośrodkowaniu Kowalskiego, gola zdobył
Marcin Krupa. Po zaledwie siedmiu minutach znów mogliśmy się
cieszyć z bramki, którą tym razem
zdobył Łukasz Kusiak. Od tamtej
pory walka o piłkę toczyła się już
tylko na połowie Bolesławca. Pod
koniec spotkania bobrzanie mieli
jeszcze okazję do wyrównania,
lecz piłka uderzyła w słupek.
Jelniogórzanie nie dali odebrać
już sobie cennych 3 punktów i
zasłużenie zwyciężyli 2:1.

– powiedział W. Woźniak. Działacze
nie ukrywali, że jeśli pieniędzy nie
będzie, szanse na występ klubu w
rozgrywkach są minimalne.
Drużyna chce bazować głównie
na swoich wychowankach. – Na

„Dziewczyny! Ważne, że Jesteście” – takie hasło było przysłaniem
piątkowego meczu w hali przy ul.
Złotniczej.
Na boisku ekstraklasy zadebiutowała Magdalena Tajerle, która
obchodziła także swoje urodziny,
dlatego przed rozpoczęciem meczu
Aldona Hawer otrzymała od trenera kwiaty. Niestety sama nie sprawiła sobie prezentu, nie zdobyła żadnej bramki.
Dużą niespodzianką był występ
Marty Gęgi, która prawdopodobnie
po zakończeniu sezonu odejdzie
do francuskiego klubu oraz Marty
Oreszczuk, która oświadczyła, że
kończy sportową karierę. Jeleniogórskie szczypiornistki dokańczają
play – offy pod nazwą Carlos, jednak nie reprezentują już tej firmy,
co dziś zamanifestowały – zaklejając taśmą logo byłego sponsora na
swoich koszulkach.
Praktycznie cały mecz toczył się
pod dyktando gości. Jeleniogórzanki musiały „gonić” Politechnikę.
W pierwszych minutach straty
były po obu stronach, jednak to
koszalinianki skuteczniej kończyły

Skład KSK : Dubiel, Kuźniewski, Bijan, Wawrzyniak, Kusiak, Kogut,
Lapin, Kurzelewski, Burszta, Kowalski, KrupaRezerwowi: Sender,
Adamczyk, Kik, Kołodziejczyk, Adamczyk, Polak

większość akcji. W 8 minucie na
boisko weszła Gęga, która w sumie
zdobyła pięć bramek.
Po przerwie gra nie ułożyła
się naszym zawodniczkom tak,
jak chciał trener Zdzisław Wąs.
Zamiast nadrabiać straty, oddalały
się od satysfakcjonującego wyniku.
Przez pierwsze sześć minut drugiej
połowy nasze dziewczyny nie zdołały rzucić bramki! Dopiero karny
Sabiny Kobzar otworzył nadzieję na
zmianę wyniku. Jednak olbrzymia
ilość strat popełnianych przez
nasze dziewczyny powodowała, że
koszalinianki co chwilę nadrabiały
bramki z kontry, wychodząc na
przewagę średnio: czterech – pięciu
bramek.
Podopieczne trenera Waldemara
Szafulskiego lepiej radziły sobie w
stałych elementach gry, a także w
defensywie. Był to znakomity mecz
w wykonaniu reprezentantki kraju
Joanny Dworaczyk, która zaaplikowała nam aż 11 bramek. .

Aldona Hawer

KONKURS

Jakub Czech cieszy się z wykonania zakładanego
planu

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD –zespołu De Mono (De Mono – Największe przeboje)
2. Książka – „Weronika postanawia umrzeć” autorstwa Paulo Coelho
Gratis do każdej nagrody „Limerykiem dookoła Jeleniej Góry”
autorstwa Grzegorza Żaka.
PYTANIA:
1. 7. maja o godzinie 17:00 jeleniogórski Empik organizuje spotkanie promocyjno-dyskusyjne ze znaną gitarową jazzwomen, Krzysią Górniak, która

PI Z Z E R I A
DALMACIJA u Zlatka

Konkurs

Odpowiedź na pytanie i wygraj:
1. Zaproszenia na pizze o wartości 40 zł
PYTANIE:
1. Skąd pochodzi nazwa ,,Dalmacija” ?
A/ Góra
B/ Region
C/ Miasto

spotykając się z Fanami, promowała będzie swą najnowszą płytę (do
nabycia w Empiku). Jak brzmi tytuł najnowszego krążka Krzysi Górniak?
(odpowiedzi szukaj również w portalu www.jelonka.com , w zakładce:
„Będzie się działo”).

a/ Idzie wiosna
b/ Emotions
c/ Smooth night
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 ......................................................................................................................

Dane osobowe:

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

Aldona Hawer

BKS Bolesławiec - KS Karkonosze
Jelenia Góra 1:2 (1:0)

Piłkarki ręczne Carlos Astol Jelenia Góra nie sprostały
silniejszemu rywalowi – Politechnice Koszalin i uległy
27:30.

Fot. Tejo

Mimo fatalnej sytuacji finansowej klubu, dzięki determinacji graczy oraz trenerów udało się utrzymać jeleniogórskich koszykarzy w pierwszej lidze. – To nasz sukces!
– tak podsumowali miniony sezon działacze i zawodnicy
KS Sudety Jelenia Góra.

pewno dzięki temu klub ma charakter, który pozwolił nam na przetrwanie – zaznaczył Artur Czekański. Ale
Leszka Oleksego martwią cięcia w
wydatkach na szkolenie młodzieży.
– W ten sposób nie zbudujemy
dobrej drużyny opartej na własnych
wychowankach – obawia się Oleksy.
Obecni na konferencji nie wiedzą
jeszcze nic o ruchach kadrowych.
– Na pewno zagrają Wojdyła i
Grygiel, którzy mają kontrakty na
trzy lata – usłyszeliśmy. – Bardzo
chciałbym zostać w Jeleniej Górze,
z którą czuję się związany, ale nie
wiem, jaka będzie przyszłość – powiedział Rafał Niesobski.
Wszyscy działacze zgodnie mówili, że w Jeleniej Górze jest koszykarska charyzma, której brakuje w
wielu miastach. Dali do zrozumienia
też, że w stolicy Karkonoszy brakuje
przychylności władz samorządowych. Te – mimo zaproszenia – na
konferencję nie dotarły.

ADRES E-MAIL.....................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 26 kwietnia na adres M.C Skłodowskiej 13/2
z dopiskiem ,, Konkurs Dalmacija”

Poprzedni konkurs wygrali:
1. Katarzyna Drajewicz - płyta CD zespołu „Dżem”
2. Kinga Tyliszczak - książka „ Rubryka pod różą „ Małgorzaty Łukasiewicz

Fot. R.Ignaciak
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WYBORY MISS ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ
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CZTERY STRONY MIASTA

Na linii ognia
Z czterech stron miasta
- odsłona pierwsza
Rozmowa Jelonki.com z przewodniczącymi klubów w Radzie
Miejskiej Jeleniej Góry o współpracy radnych z prezydentem i jego
służbami oraz o zamiarach inwestycyjnych miasta. W pierwszym
telewizyjnym spotkaniu wzięli
udział, Jerzy Lenard, szef klubu PO,
Grażyna Malczuk, szefowa klubu
LiD, Miłosz Sajnog, szef klubu Jelenia Góra XXI oraz Ireneusz Łojek,
szef klubu PiS. Jelonkę reprezentował Marek Komorowski.
Jelonka- Współpraca rady z
prezydentem i służbami prezydenta nie układa się najlepiej,
dlaczego tak się dzieje, przecież
wszystkim zależy na dobru
miasta?
Ireneusz Łojek – Zacznę od
systematyczności realizacji budżetu i założonych planów. O ile faktem jest, że miasto ma niski deficyt
budżetowy, o tyle, jeśli przyjrzymy
się projektom zadłużenia miasta
na lata 2010-2011, to zadłużenie
dynamicznie wzrasta. Z czego to
według nas wynika? Z tego, że

pewne działania zostały zaniechane, spowolnione lub przesunięte
na następne lata. Następuje ich
kumulacja która przy problemach
z kryzysem może spowodować że
wykonanie zamierzonych i zapisanych zadań będzie bardzo trudne
lub wręcz niemożliwe.
Miłosz Sajnog – Dzisiaj największym problemem prezydenta,
a nie rady, jest absolutny brak
sukcesów. Na szali obietnic, które
prezydent złożył podczas wyborów
mieszkańcom leży bardzo wiele,
te obietnice warte są około 500
milionów złotych. Natomiast do
dzisiaj nie doczekaliśmy się realizacji żadnej z głównych obietnic,
wszystko jest w powijakach. Tam
gdzie czekamy na rozstrzygnięcia konkursów tam sprawa jest
otwarta, natomiast tam gdzie już
wiadomo, że nic nie powstanie,
widać, iż ta kadencja skończy się
minimalnym skutkiem dla miasta
i mieszkańców i to rzuca cień na
stosunki między radą a prezydentem. Zapewnienia jakie składał
prezydent Marek Obrębalski szły
w zupełnie innym kierunku i
układ polityczny jaki ma prezydent,
poparcie w województwie i na
szczeblu rządowym wskazywał,
że większość z tych rzeczy mogła
być zrealizowana. Dlaczego tak
się nie dzieje, nie mam pojęcia. Do
tego dochodzi zupełny brak komunikacji z prezydentem i jeszcze
dość nerwowe ruchy prezydenta,
który szuka możliwości, żeby ta
kadencja zakończyła jakimkolwiek sukcesem, nawet sukcesem
minimalnym.
Grażyna Malczuk –Nie jestem zwolenniczką zmniejszania
deficytu w tych czasach, bo to jest
ten moment kiedy powinno się
inwestować. Jakbyśmy zapytali
mieszkańców Jeleniej Góry, dlaczego mamy taki marazm, dlaczego
ludzie bardzo źle oceniają to co
się dzieje w mieście? Nie widzą
dynamizmu i rozpędu. Ja byłabym
za tym, żeby prezydent zrealizował
dwa zadania, ale takie które porwą
wszystkich mieszkańców, żeby się
czuli dumni z tego co powstanie.
Tymczasem nie mamy takich zadań. Sklecamy na bieżąco budżet,
to takie planowanie od pierwszego do pierwszego. Zupełnie bez
pomysłu. Ja nie mówię o służbach
prezydenta, tu chodzi o dynamizm
zarządzającego, gdy widać dynamikę wtedy wszyscy się dopasują, ba

Dialogi Jelonki

Czym jest
piętnastominutówka?
Rozmowa z zastępcą komendanta Państwowej Straży Pożar-

nej w Jeleniej Górze, starszym
kapitanem Radosławem Fijołkiem. O pożarze w Kamieniu
Pomorskim, profesjonalizmie
strażaków i druchach z OSP z

również radni by się dopasowali,
gdyby były to ciekawe pomysły. A ja
mam wrażenie, że śpimy i może się
obudzimy, ale nie wiem kiedy.
Jerzy Lenard – Prezydent nie
jest od tego, żeby realizować spektakularne zamierzenia, dwa lub trzy
projekty, które porwą mieszkańców do działania. Prezydent musi
realizować ustawę o samorządzie i
to jest jego podstawowe zadanie.
Grażyna Malczuk – To jest jak
w domu, gdzie głowa rodziny jest
oceniana po tym, czy wybuduje
dom, spłodzi dziecko, posadzi drzewo, a nie czy starczy od pierwszego
do pierwszego i że są oszczędności
na koncie.
Jerzy Lenard – Tu nie chodzi
o oszczędności. W poprzedniej
kadencji zostały rozpoczęte duże
inwestycje i chwała za to. Miasto
mocno się zadłużyło.
Grażyna Malczuk – ale to
myśmy je rozpoczęli!
Jerzy Lenard –O tym właśnie
mówię, zaczęliście i miasto dość
mocno się zadłużyło. Podczas
ostatniej sesji powiedziałem to co
pani, że inwestycje powinniśmy
zaczynać właśnie teraz, a nie w
ubiegłym roku. Po rozstrzygnięciach ostatnich przetargów widać,
że ceny są niższe o 30 a nawet 40
procent niż w roku ubiegłym.
Grażyna Malczuk – To co
mamy jeszcze poczekać do głębszego kryzysu, będzie jeszcze taniej?
Miłosz Sajnog – Ja się zgadzam, że teraz należy zaczynać
inwestycje, ale niech prezydent je
w końcu zacznie. Po trzech latach
wpisywania, skreślania, wpisywania realizuje ulicę Głowackiego,
która nie jest znaczącą ani ważną,
no może jedynie dla mieszkańców
tej ulicy, to czy to jest ten wielki
początek inwestycji? Gdyby powstał
projekt kompleksowej modernizacji na przykład 17 ulic w mieście,
to byłoby coś i rada by się pod tym
podpisała obydwiema rękami.
Jelonka – Ale są takie projekty, są Termy Cieplickie, jest
budowa obwodnicy południowej.
Ireneusz Łojek – To są tylko
zapisane projekty na które nie ma
jeszcze pieniędzy. Najpierw niech
ludzie prezydenta doprowadzą je
do finału. Dwie rzeczy są ważne.
Pierwsze to bieżące administrowanie miastem i jego sprawami.
Druga to plany i dalekosiężne

komendantem rozmawiał wydawca Tygodnika Regionalnego
Jelonka.com, Wiktor Marconi.
Wiktor Marconi – Strażak kojarzy mi się ze służbą,
poświęceniem, ratowaniem
ludzi. To ludzie którzy od zawsze sprawiają, że czujemy się
bezpieczniej. Ale wydarzenia
ostatnich miesięcy rzucają cień
na całą formację. Kilka miesięcy
temu społeczeństwo dowiedziało się przez media, że minister z
konkubiną kręcą lody z Ochotniczą Strażą Pożarną. Potem
straż została skrytykowana za
wątpliwy profesjonalizm przy
akcji gaśniczej w Kamieniu
Pomorskim. Były dementi, ale
czy to trafiło do ludzi?
Radosław Fijołek – Zawód
strażaka od dawna kojarzył się
z samymi pozytywami, ratują

zamierzenia rozwoju miasta. Tutaj
mam wrażenie takiego działania
prezydenta skokami do przodu. Coś
trzeba zrobić, ale nie wiadomo co.
Jerzy Lenard – Możemy się nie
zgadzać z wizją prezydenta, którą
od początku swojej kadencji lansuje. Od pierwszego dnia swoich rządów prezydent zapowiadał i robi
to konsekwentnie, że priorytetem
będzie wykorzystanie środków zewnętrznych. Może panie Miłoszu,
Głowackiego nie jest najważniejsza,
ale na nią dostaniemy 50 procent
dofinansowania, a inne, nawet
ważniejsze, musielibyśmy robić za
sto procent miejskich środków. I jak
policzymy to mamy w tym roku te
16 ulic remontowanych w całym
mieście. Założenie było takie, że
w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje z udziałem
pieniędzy pozyskanych z zewnątrz
i nie jest winą prezydenta, że
przyznawanie unijnych pieniędzy
było przesuwane wielokrotnie.
Nie można mieć pretensji o nie
wybudowanie kawałka obwodnicy,
jak nie było jeszcze rozstrzygnięcia
na dofinansowanie i jeszcze nie
złożyliśmy wniosku!
Grażyna Malczuk – słuchałam niedawno wypowiedzi prezydenta Bolesławca, który mówił, że
buduje u siebie dwa centra kultury,

ludzi, ostatnio również środowisko naturalne, ale nie wiem, czy
te ostatnie wydarzenia rzucają
cień na naszą formację.
Wiktor Marconi – Co to jest
ta piętnastominutówka, to nowe
określenie strażaków?
Radosław Fijołek – To neologizm, który powstał po ostatniej
tragedii w Kamieniu Pomorskim. Oznacza budynek, który
może spłonąć w ciągu piętnastu
minut, zbudowany z kiepskich,
łatwopalnych materiałów. U
nas taka piętnastominutówka
paliła się dwa lata temu na ulicy
Powstańców Śląskich.
Wiktor Marconi – Jeśli w
Jagniątkowie paliłby się taki
budynek piętnastominutowy to
co zrobiłoby OSP Jagniątków z
Żukiem mojego rocznika. Lubię
auta które mają tyle lat co ja, ale
czy strażacy są w stanie ugasić

przejmuje obiekty od marszałka,
pozyskuje środki unijne, tymczasem my nawet jednej Bankowej
i jednego Centrum Kultury nie
możemy tak zaprojektować, żeby je
wybudować. Ja mam prawo pytać,
dlaczego tak się u nas dzieje?
Ireneusz Łojek – Chciałbym
wiedzieć, czy prezydent ma pomysł
co zrobić, jeśli miasto nie dostanie
pieniędzy na sławetne Termy
Cieplickie. Czy miasto zdecyduje
się w całości je sfinansować, a
sami doskonale wiemy, że to jest
tylko wirtualna rzeczywistość. Nie
ma projektu, nie znamy sposobu
realizacji. Tymczasem prezydent
chce je zrealizować jeszcze w czasie
swojej kadencji. Nie wiem, czy to
możliwe.
Jerzy Lenard – Największym
błędem jest realizowanie inwestycji
na siłę do końca kadencji, tak żeby
się przypodobać mieszkańcom i
wygrać wybory, tego prezydent
na pewno nie chce. Przecież prezydent Kusiak dużo przedsięwzięć
zapoczątkował i zostawił następcom. Te pieniądze pochodziły z
pierwszego naboru unijnego, do
2006 roku, to był ostatni rok, gdy
gminy pozyskały środki unijne.
Dopiero w tym roku będą kolejne
nabory. Prezydent powiedział, że
jeśli nie będzie pieniędzy unijnych

nim budynek?
Radosław Fijołek – OSP
Jagniątków z założenia miała
być jednostką małą, pomocniczą, z takim właśnie sprzętem
i do dzisiaj tak jest. Jednostką
większą, chroniącą również
Jagniątków jest OSP Sobieszów,
która dysponuje większym wozem gaśniczym. Ale to nie jest
w pełni wystarczające i wiem,
że miasto czyni starania o kupno dla OSP Sobieszów nowego,
lepszego pojazdu.
Wiktor Marconi – Nas interesuje przede wszystkim poziom
bezpieczeństwa mieszkańców
Jeleniej Góry i całego powiatu.
Zarówno zawodowi strażacy
jak i strażacy ochotnicy mają
spore problemy z hydrantami.
Na pewno pan o tym słyszał.
Radosław Fijołek – To że
ktoś hydranty w ybudował a

na Termy, to mogą być one realizowane w partnerstwie publicznoprywatnym.
Miłosz Sajnog – Znowu muszę
zaprotestować. To jest postępowanie prezydenta którego nie
rozumiem. Partnertwo publiczno-prywatne było rozpatrywane
od 2002 do 2005 roku. W końcu
ten pomysł zaniechano i po kilku
latach nic nie robienia wracamy
do realizacji term przez gminę z
udziałem środków unijnych, a jeśli
się nie uda, to wracamy do starego
pomysłu, czyli partnerstwa. Prezydent przedstawił ładny architektonicznie projekt, ale nie powiedział
ani słowa jak mają być zarządzane.
To pokazuje, że to tylko papierowa
wizja. Rada zrobiła wszystko, żeby
ich budowa stała się możliwa,
to ukłon ze strony radnych, że
zgodzili się na dość ryzykowne forsowanie tej inwestycji bez żadnych
gwarancji na powodzenie. Takich
rzeczy, gdzie radni dawali szansę
na działanie prezydentowi, a ten
nic nie robił, było wiele. A teraz ma
do nas pretensje, że tak nieufnie
podchodzimy do kolejnych jego
pomysłów.
Rozmowa odbyła się w gościnnych progach pałacu Paulinum w
Jeleniej Górze.

potem ich sieć rozbudował to
nie w ystarczy, żeby działała
dobrze. Trzeba ją konserwować,
utrzymywać w dobrym stanie.
Mamy niestety złe doświadczenia bo często są niesprawne i
mamy kłopoty z wodą w wielu
miejscach.
Wiktor Marconi – Jeśli
hydrant jest niesprawny musicie wodę dowozić. Czy musicie
płacić za wodę użytą do gaszenia
pożaru?
Radosław Fijołek – Czas w
pierwszej fazie pożaru jest najważniejszy a czasami musimy
wodę dowozić. Wtedy liczy się
tylko szybkość i wodę pobieramy skąd się da. Trzy lata temu
był taki przypadek, że spółka
Wodnik przysłała nam rachunek
za wodę użytą do akcji gaśniczej.
Wymieniliśmy z Wodnikiem
korespondencję i odpowiedzie-
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Na linii ognia
Z czterech stron miasta
- odsłona druga
Druga rozmowa Jelonki.com z
gośćmi zaproszonymi do studia w
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze.
Tym razem zaproszeni goście,
radna Bożena Wachowicz-Makieła,
radny Jerzy Lenard, wiceprzewodniczący rady miasta Józef Sarzyński oraz prezes stowarzyszenia
Wspólne Miasto Robert Prystrom
rozmawiali z reprezentującym
Jelonkę Wiktorem Marconim o
stanie mieszkań komunalnych i
socjalnych w Jeleniej Górze, ryzyku
pożarowym i o tym, czy miasto
robi wystarczająco dużo, żeby to
ryzyko zmniejszać.
Jelonka – Jesteśmy nadal
smutni po tragedii, jaka się
wydarzyła w Kamieniu Pomorskim. Chcielibyśmy takich
chwil nie pamiętać i pragniemy, żeby się takie tragedie już
nie zdarzały. Jaki jest stan
jeleniogórskich budynków
komunalnych i socjalnych.
Większość budynków w Jeleniej
Górze postawionych przed rokiem 1945 jest nadal nie remontowana. Dlaczego tak jest?
Bożena Makieła-Wachowicz – Kilka faktów w tej materii.
Co trzeci budynek komunalny
w Jeleniej Górze ma niesprawną
instalację kominową, w co dziesiątym są przestarzałe instalacje
elektryczne. Dwa lata temu na
ulicy Powstańców Śląskich palił
się budynek socjalny i tam zginęła
jedna osoba. Paliły się instalacje
elektryczne na ulicy Ziemowita i
na Cieplickiej. Rok temu płonęło
mieszkanie przy ulicy Wojska
Polskiego. Dlaczego tak się dzieje?
Uważam, że za mało się remontuje,
za mało pieniędzy przeznacza na
poprawę stanu budynków i zbyt
małą wagę przykłada się do bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Jelonka – Panie Lenard, jest
pan szefem największego klubu

radnych w mieście, czas na
plan kompleksowej modernizacji przynajmniej najbardziej
zagrożonych budynków.
Jerzy Lenard – Mamy dużo budynków starych i bardzo starych,
przez wiele lat nie remontowanych.
Około 40 procent mieszkań jest
w stanie niezadowalającym, a
dwadzieścia w stanie złym. Jest
tak, bo nie było intensywnych
remontów, a stawki czynszów są za
małe, żeby starczyło na naprawy.
A stawki zostały niedawno jeszcze
obniżone. Tych pieniędzy po prostu
nie starcza.
Jelonka – Wiemy, że budżet
miasta nie jest z gumy, ale
też bezpieczeństwem ludzi
nie można igrać. Taki kompleksowy plan jest niezbędny,
niezależnie od stawek czynszów. Instalacje kominowe w
budynkach czynszowych to
bezpieczeństwo ludzi.
Jerzy Lenard – Nie można
powiedzieć, że takich planów nie
ma. Zarządzający lokalami komunalnymi mają takie plany i to na
kwoty bardzo duże. W pierwszej
kolejności realizowane są remonty
wynikające z decyzji nadzoru,
kominiarzy, straży pożarnej. Czy
to wystarcza? Oczywiście, że nie,
ale żeby zrealizować to co pani
Bożena powiedziała trzeba by
wydać połowę budżetu miasta, a
to jest niemożliwe.
Jelonka – Straż Pożarna
wyjeżdżała tej zimy aż sto
razy wyjeżdżała do pożarów
wywołanych niesprawnymi
kominami. Paliły się poddasza,
całe budynki. W ułamku procenta właściciele dysponowali
aktualnymi zaświadczeniami
o kontroli kominiarskiej. Druga sprawa to sieć wodociągowa
Wodnika. W hydrantach nie
ma wody lub jest zbyt niskie
ciśnienie. Strażacy przywożą
wodę i jeszcze muszą za nią

zapłacić. Co pan o tym sądzi,
panie Prystrom?
Robert Prystrom – Sytuacja
jest taka, że 75 procent budynków
wymaga natychmiastowych remontów kapitalnych. W tym jest
380 mieszkań socjalnych które
powinny być podane natychmiastowym remontom w pełnym
zakresie. Państwo radni podajecie
połowiczne odpowiedzi, dlaczego
tak się dzieje. I ekipa pana Kusiaka i
obecna, pana Obrębalskiego nic nie
robi w tym zakresie. Pan Lenard
powiedział, że wydaje się jakieś
pieniądze. To są niewspółmierne
kwoty do potrzeb. W roku 2007
zaplanowano 1,6 miliona na wymianę instalacji elektrycznych, a
wydano zaledwie 200 tysięcy. I
tak jest od lat, że planuje się duże
kwoty a wydaje się kilkakrotnie
mniej. Ale nawet większe pieniądze niewiele zmienią, bo zostaną
zmarnotrawione. Kolejnym złem
w mieście jest kiepskie zarządzanie
lokalami przez Zakłady Gospodarki Lokalowej. Tam trzeba wykonać
natychmiastowe zmiany personalne i wymienić kierownictwo ZGL.
Tam muszą trafić ludzie którzy
potrafią nimi zarządzać i którzy
potrafią wywiązywać się ze swoich
zobowiązań. Kontrole wykonuje
straż pożarna, ale to za mało, bo
przede wszystkim powinien to
robić nadzór budowlany, ale ze
względu na zbyt małą liczebność
nie może tego robić skutecznie.
Jelonka – Panie Sarzyński,
co pan powie na zarzuty pana
Prystroma o złym zarządzaniu
mieniem komunalnym. Pan
zarządzał nim w ekipie prezydenta Józefa Kusiaka.
Józef Sarzyński – Stan techniczny i bezpieczeństwo pożarowe
jest takie, jak już powiedziano
wcześniej. Jest to stara substancja
i mocno zaniedbana. Wręcz urąga
ona standardom XXI wieku. Mamy
budynki z toaletami na klatkach

schodowych a nawet na podwórkach. Bywa, że nie ma łazienek.
Muszą być podejmowane działania
aby to zmienić. Ale nie wszystko
zależy od działań prezydenta i
miasta, ale również mieszkańcy
powinni aktywniej brać udział w
remontach.
Robert Prystrom – Ja protestuję, nie można mówić, że mieszkańcy mają coś robić, to prezydent
jest właścicielem budynków i to
jego obowiązkiem jest remontowanie budynków i mieszkań.
Niech powie ile za pana kadencji
i za kadencji pana Obrębalskiego
zbudowaliście nowych lokali socjalnych? Odpowiem, zero!
Józef Sarzyński – Niech mi
pan pozwoli skończyć, ale pańska
agresja mi to uniemożliwia, a pan
krzyczy.
Jelonka – Panie Robercie, naprawdę krzyk i agresja do niczego
nie doprowadzi. Ale dziwi mnie,
że ludzie zasiadający w radzie
miejskiej, którzy piastowali i nadal
piastują funkcje publiczne mówią
o złym stanie, o zaniedbaniach i
rzeczach do zrobienia jakby byli z
innej planety. Mieszkańcy Jeleniej
Góry zwracają się do rady miejskiej
o pomoc. Potrzebujemy konkretnych działań.
Bożena Makieła-Wachowicz – Nasz klub, Jelenia Góra
XXI złożył wniosek o zwiększenie

wydatków na remonty o dwa miliony złotych, między innymi na
remonty przewodów spalinowych.
Niestety, miasto nie ma żadnej
polityki mieszkaniowej, pomysłu
budowy lokali socjalnych. Zwróciłam się do prezydenta z wnioskiem
o zorganizowanie spotkania z developerami, żeby zacząć budować
bezpieczne lokale socjalne. Do tej
pory czekam na odpowiedź.
Jelonka – To kiedy zaczną się
te remonty?
Józef Sarzyński –Są olbrzymie potrzeby, ale są możliwe do
realizacji w ramach finansowych
możliwości. Kolejna sprawa to niesprawne hydranty, niech straż nie
przerzuca na miasto całej odpowiedzialności za ich niesprawność. Nie
zawsze wiadomo, które przestały
działać. Niech wskażą, które są
niesprawne. A czasami nawet nie
potrafią odkręcić hydrantów.
Jelonka – oj, to poważny
zarzut....
Robert Prystrom – To bezczelna nieprawda, kilka lat temu
na Kolberga wybucha pożar w
budynku nr 1 w którym było nieistniejące już przedszkole. Pożar
wybuchł w piwnicy, pod przedszkolem. Budynek mało się nie spalił, bo
strażacy szukali hydrantu i znaleźli
go dopiero 300 metrów dalej, przy
innej ulicy. W Jeleniej Górze straż

ledwie zaczyna gasić i już musi
szukać wody bo zwykle najblizszy
hydrant nie działa.
Jelonka – Akademik przy Wyczółkowskiego adaptowany jest
na mieszkania socjalne. Czy
tam będzie bezpiecznie? Ludzie
czekają na te mieszkania.
Jerzy Lenard – Dość długo
czekaliśmy na rozpoczęcie budowy,
bo potrzebne były odpowiednie
zezwolenia. Dopiero złożyliśmy
wnioski o dofinansowanie i czekamy na rozstrzygnięcie. Ludzie
będą czekać jeszcze wiele lat, bo nie
jesteśmy w stanie wybudować wystarczającej ilości lokali socjalnych
w kilka lat. Na Wyczółkowskiego
nie ma zagrożenia, takiego jak w
starych, adoptowanych budynkach
komunalnych. Tam był akademik,
który musiał spełniać wymogi dla
budynków hotelowych. Teraz nie
można oddać do użytku budynku
który nie ma odpowiednich zabezpieczeń.
Jelonka – Mam nadzieję, że
tam ludzie będą bezpiecznie
mieszkać. A podsumowując
to spotkanie wiemy już, że
rada i urząd miasta stara się
o poprawę stanu budynków
komunalnych i socjalnych.
Kiedy poprawa nastąpi, nie
wiemy. Miejmy nadzieję, że jak
najszybciej.

Czym jest piętnastominutówka
liśmy, że zgodnie z ustawą, za
wodę użytą w akcji gaśniczej nie
płacimy. W końcu miasto uregulowało fakturę i teraz co miesiąc
takie faktury wystawia Wodnik
miastu, a my je opisujemy, czyli
potwierdzamy, że użyliśmy w
danym miesiącu np. 50 metrów
sześciennych wody do działań
gaśniczych.
Wiktor Marconi – To jest
zdumiewające, że Wodnik bierze
niezłe pieniądze za wodę użytą
do akcji gaśniczej, do ratowania
ludzi i ich dobytku. Wodnik
kasuje pieniądze za wodę, ale
z utrzymaniem hydrantów jest
źle. Pora, żeby władze miasta
zdały sobie sprawę, że nie można
straży wycisnąć jak cytrynę,
tylko pomóc strażakom czyli

jednocześnie mieszkańcom.
Radosław Fijołek – Cały
czas mamy kłopoty z zaopatrzeniem w wodę. W mieście jest
maksymalnie 10 hydrantów
w których jest wystarczające
ciśnienie wody, żeby napełnić
na przykład ciężki wóz gaśniczy,
który zabiera około 5 ton wody.
Wiktor Marconi – Paliły się
kominy tej zimy.
Radosław Fijołek – Od
września do marca tego roku
było wyjątkowo źle. Interweniowaliśmy kilkaset razy. To dla nas
prawdziwa plaga. Czasami się
zdarza, że przewód nigdy nie był
czyszczony i sadza musiała się
w końcu zapalić, ale też często
zarządcy mieli dokument, że
komin był czyszczony, a w środ-

ku była sadza. To znaczy, że było
to robione za rzadko. Zgodnie z
przepisami kominy w piecach
opalanych paliwem stał ym,
np. węglem, należy czyścić co
najmniej cztery razy w roku. O
tym mało kto wie i przestrzega
przepisu. Jeśli cztery czyszczenia
nie wystarczą, kominiarz powinien robić to częściej. Kominy
są zaprojektowane na czyste paliwo, a często w piecach spalane
są śmieci, butelki plastikowe.
To nie służy ich czystości, ale
to też jest niska świadomość
ludzi, którzy nawet nie wiedzą,
jak bardzo szkodzą przewodom
kominowym spalając śmieci.
Wiktor Marconi – Kolejny
problem to wypalanie traw, czy
i w tym roku to się zdarza?

Radosław Fijołek – Kończy
się okres grzewczy, przestają palić się kominy, a zaczyna kolejna
plaga, czyli podpalenia traw i
nieużytków. Tylko w kwietniu
ponad sto razy wyjeżdżaliśmy
do takich pożarów. Wypalanie
traw jest niezgodne z prawem,
ale jest też tragedią dla zwierząt
żyjących na łąkach.
Wiktor Marconi – Jeszcze
na początku lat dziewięćdziesiątych były prowadzone akcje Posesja, gdy strażacy i inne służby
sprawdzały stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego posesji, czy
nie można do nich powrócić?
Radosław Fijołek – Czasy
się zmieniły, własność prywatna
jest coraz powszechniejsza i
mamy kłopoty z wejściem nawet

na teren części wspólnych budynków na przykład należących
do wspólnot mieszkaniowych.
Oczywiście gdy dotrze do nas
skarga kontrolujemy obiekty,
ale tylko części wspólne. Tymczasem lokatorzy mają różne

źródła ogrzewania, nie zawsze w
pełni sprawne i to one są dużym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa
pożarowego. My tego sprawdzać
nie możemy.
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Od 03.IV.2009 – 23.00 do 16.IV.2009 – 20:30 – USŁUGI, NIERUCHOMOŚCI (sprzedam, kupię),
TOWARZYSKIE, MOTORYZACJA (kupię), ZA DARMO
OD 10.IV.2009 – 20:30 DO 16.IV.2009 – 20:30 – POZOSTAŁE KATEGORIE
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE
30 lat pozna panie i pary - bez
sponsoringu - 725 881 593
Atrakcyjna 40-latka - Atrakcyjna
40-latka - 696 203 488
Atrakcyjna i sympatyczna 23-latka
- umówi się z panem na dyskretne
spotkanie - 792 668 645
Pan dla panów - dyskrecja - 726
243 661
Pomogę finansowo każdej kobiecie
- obiecuje nie chodzi tylko o sex, ale
za mile spotkania - 513 501 741
Poznam fajną i dyskretną mężatkę
- szczupłą lub dziewczynę - studentkę. Żonaty 32 latek. Sms,
mms z opisem. Jelenia Góra - 727
548 568
Szukam pilnie sponsora lub sponsorki chłopak - 516 852 357

USŁUGI
BUDOWLANE
Malowanie - 609 172 300
Brukarstwo - układanie kostki
granitowej i betonowej (podjazdy, ścieżki, duże powierzchnie) - 075 75 14 321, 608 658 351,
668 165 266
Dekarstwo - pokrycia (dachówka,
papa, blacha) oraz doceplenia
budynków - 504 997 671
Stolarstwo - schody, zabudowy,
drzwi, różne - 500 408 841
Remonty mieszkań, pł ytki,
regipsy, malowanie, tapetowanie
- tanio, fachowo - 792 494 528
Remonty mieszkań - pełny zakres
usług tanio i solidnie - 698 056
197

187513. Koparka przyłącza - wodne,
kanalizacyjne, oczyszczalnie ekologiczne wszelkie roboty ziemne,
sprawnie i fachowo - 785 535 629

tarasy, podjazdy, posesje prywatne!
Solidnie - 792 618 355

Panele, malowanie, gładzie - płytki
- 502 265 498

Układanie glazury - projektowanie
łazienek - 723 958 492

ców kaflowych - 793 240 007,666
738 298

Br ygada wykona docieplenie budynku i balkonów - 725 881 593

186779. Koparka wykopy - roboty
ziemne, równanie terenu, przyłącza
wodne kanalizacyjne, oczyszczalnie
ekologiczne, szamba sprawnie i
fachowo - 785 535 629

Budman - wykonujemy kompleksowe remonty mieszkań, biur, sklepów. Solidnie - 889 517 520

Płytki glazura panele - malowanie
itp. remonty mieszkań - 667 859
975

Usługi dekarskie - wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe,
elewacje i docieplenia - 500 062
371

Zlecę wykopanie fundamentów
- zalanie lawy i posadzek, wyprowadzenie stanu zerowego, możliwa
dalsza współpraca przy następnym
etapie budowy - dom - 601 739
842

185520. Remont kompleksowo Oferujemy Państwu szeroki zakres
usług remontowo budowlanych w
zakresie: - glazura - panele, podłogi
- tynki, regipsy, ocieplenia. Itp. - 793
763 259
185579. Remonty - prace remontowo - wykończeniowe mieszkań
i nie tylko - regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż drzwi,
suf it y podwieszane. Solidnie i
dokładanie - 796 801 777
186373. Remonty - Ocieplanie
budynków oraz wszelkie prace
remontowe. Pomagamy w zakupie
materiału. Atrakcyjne ceny. Szybko i
solidnie. Maciej - 607 190 004

Wykonam kompleksowe
remonty mieszkań, łazienek itp. Solidnie, szybko
bez fuszerek i poprawek
664 022 099
Łazienki kompleksowo - płytki
- glazura, panele, malowanie itp.
remonty mieszkań - 667 859 975
Brukarst wo - w ykony wanie
nawierzchni z kostki granitowej lub
betonowej (ścieżki, chodniki, place,

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:

Budujemy domy - Firma budowlana
Dom pod klucz - 507 445 930
Dekarstwo blacharstwo - Pokrycia
wszelkiego rodzaju. Instalacje
odgromowe. Montaż okien dachowych itp. - 609 654 791

Prace budowlane - Szybko, fachowo,
elastyczne ceny, na trzeźwo - 509
939 927
Przyjmę zlecenie budowy - domów,
stany zerowe, dachy. Szybko solidnie - 669 266 661

Kostka brukowa i wykończenia budowlane
- szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943

Docieplenia elewacje - promocje
fachowo - 793 643 648
Docieplenia, elewacje - 30 letnie
doświadczenie, fachowe doradztwo, faktur y Vat. Rusztowanie.
PROXBUD - 607 730 104
Elewacje domki jednorodzinne
- remont y kompleksowe - 6 0 8
425 553
Firma remontowo - budowlana Wykonujemy kompleksowe remonty
mieszkań, biur, sklepów. Własny
transport - 511 229 449
Gla zura g ł adzie, malowanie panele oraz inne prace tanio i
solidnie - 608 425 553
Instalatorstwo elektr yczne - i
pomiary elektryczne poleca profesjonalne usługi - 698 093 723
Instalatorst wo hydrauliczne wykonywanie w pełnym zakresie
instalacji wodnych. Gazowych oraz
kanalizacyjnych - 660 673 588

Remonty - mieszkań, biur, adaptacja poddaszy tanio remonty w zakresie (malowanie, regipsy, elektryka,
docieplenia itp.) - 603 232 155
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691 936
900
Remonty mieszkań - regipsy, malowania - tanio - 609 365 333
Remonty mieszkań - 691 631 082
Remonty - kompleksowe mieszkań,
biur, domów. Tynki, malowanie,
panele, glazura. INSTAL ACJE.
Rachunki.
Fachowo i na czas. Konkurencyjne
ceny - 723 048 638

Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464

Kostka brukowa - docieplenia
ścianki regipsowe - 792 764 018
Kostka brukowa - kostka brukowa
i wykończenia budowlane - szybko,
tanio i solidnie - 787 210 943
Malowanie mieszkań - 609 172
300
Minikoparka, małe wykopy - przyłącza wodne, kanalizacja, gaz.
Sprawnie, fachowo, odbiory - 608
134 616

Remonty kompleksowo
- profesjonalnie, tanio,
solidnie - 698 056 197
Ocieplenia - Ocieplanie budynków
- prace remontowe. Atrakcyjne
ceny. Szybko i solidnie. Gwarancja
jakości. - 607 190 004
Ogólnobudowlane - gla zura,
panele - hydraulika oraz inne usługi
w zakresie budownict wa - 510
171 859
Ogólnobudowlane usługi - remonty
domów, mieszkań, docieplenia,
elewacje, montaż okien - 606 508
723

Usługi glazurnicze - malarskie,
hydraulika - 662 841 005
Usługi hydrauliczne - remonty
mieszkań - 513 194 392

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Usługi koparko-ładowarką - oraz
koparką kołową 16-to tonową - 601
789 268

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

Usługi ogólnobudowlane - przy
dociepleniach, elewacje, gładzie,
tynki, zbrojenia, stawianie domów
od podstaw itd. - 667 254 727

184816. Wolne terminy w maju
- Fotografia ślubna. Wolne terminy
w maju 2009r. w super cenie. e-mail:
biuro.af@o2.pl - 508 260 110

Usługi remontowe - remonty kompleksowo i fachowo - 500 199 232

Profesjonalne sesje ślubne - okolicznościowe, komunijne itp. Zdjęcia
w studio lub plenerze. Konkurencyjne ceny - fotoksiążka jako opcja
- 693 963 962

Usługi remontowo - budowlane remonty mieszkań, biur, adaptacja
pomieszczeń gwarancja wysokiej
jakości usług i konkurencyjnych cen
- 884 134 161
Usługi remontowo - wykończeniowe
- panele, gładzie płytki regipsy
- inne. Tanio i solidnie wycena prac
gratis – zadzwoń, umów się wystawiam rachunek - 796 130 560
Usługi z granitu - wykonujemy z
granitu ogrodzenia, mury, schody,
oklejanie studni, murków - 792
618 355
Wszystko z kamienia i betonu
- Podjazdy, place, schody, murki.
Elastyczne ceny, na trzeźwo - 509
939 927
Wykonam elewacje i docieplenia
- budynku od 35 zł. Kontakt po
godzinie 18.00 - 696 949 973
Wykonam kompleksowo - remonty
mieszkań, łazienek, domów i itp.
solidnie i terminowo gwarancja na
wykonaną usługę - 791 967 725

Remonty z pomysłem - solidnie,
szybko przy użyciu profesjonalnych
narzędzi, transport materiałów - 504
596 483

Wykonam kompleksowo remonty
- mieszkań, łazienek solidnie krótki
czas realizacji, rachunek, gwarancja
- 791 969 023

RENOMA X ogólnobudowlane
usługi - remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje - 606
508 723

Wykonam prace ogólnobudowlane
- glazura, tynki, regipsy, ocieplenia,
izolacje fundamentów oraz prace
dekarskie - 691 816 223

Stawianie budynków od podstaw
- murowanie z klinkieru i ogrodzenia wszelkiego rodzaju - układanie
bruku - 693 762 761

W ykona m sz ybko i solidnie remonty mieszkań, domów łazienek
itd. gwarancja na wykonana usługę
- 791 969 023

Tanio wykonamy tynki maszynowe
- gipsowe i cementowe. Szybko i
profesjonalnie. Faktura vat w razie
potrzeby - 667 934 227
Ty n k i m a s z y n o w e g i p s o w e cementowo-wapienne. Wystawiamy
faktury, posiadamy referencje - 796
797 905

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

Ogrody - zakładanie,
pielęgnacja, kostka brukowa, murki, ogrodzenia
stalowe, oczka wodne,
wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie
- faktury VAT
- 888 680 193
Wykonujemy elewacje remonty
- oraz inne usługi z branży - 793
759 343
Zduństwo - Renowacja i przebudowa zabytkowych pieców licowanych kafl ami, budowa kominków,
gryli, wędzarni, budowa i przebudowa trzonów kuchennych i pie-

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Korepetycje j. angielski - tanio
- 600 560 172
Korepetycje z fizyki i matematyki
- dla gimnazjalistów udzielane przez
studentkę Politechniki. Dojazd do
ucznia. 20 zł./godz. - 791 749 094
Korepetycje z matematyki - osobom z podstawówki, gimnazjum i
liceum. Proszę dzwonić po 15 - 691
929 251
Udzielę korepetycje - osobom z
podstawówki, gimnazjum i liceum
proszę dzwonić po 15 - 603 232
155

USŁUGI
SPRZĄTANIE
KARCHER Sprzątanie domów mieszkań i biur, mycie okien, pranie
dywanów - 508 294 219

USŁUGI
MUZYCZNE
Śpiewający DJ - Wesela, imprezy
firmowe, KARAOKE gratis! Tanio i
profesjonalnie - 509 669 437
Muzyczny duet - wesela, imprezy
- 609 851 863
Pogotowie muzyczne - szeroka
oferta usług muzycznych od małych
przyjęć, wesel do festynów KOLMUZ - 609 299 524
Profesjonalna oprawa muzyczna wesel dancingów, festynów i innych
imprez, dobry sprzęt, własny transport. Zagramy na całym Dolnym
Śląsku - 515 152 811
Zawodowy zespól muzyczny - Profesjonalna oprawa muzyczna wesel,
bankietów, dancingów i wielu innych
imprez okolicznościowych. Zawodowi muzycy - 604 460 269
Zespół LatinoTrio - wesela, bankiety, inne. Muzycy po akademii
muzycznej lubiący dobrą muzykę
- 507 413 396
Zespół muzyczny ULTIMATUM
- - wesela, imprezy firmowe, KARAOKE! - 509 669 437

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe

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

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

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

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

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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OG£OSZENIA
USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe KO-ALA - prowadzenie: Książki Przychodów
i Rozchodów (KPiR) - od 100 zł
netto - cena uzależniona od ilości dokumentów, prowadzenie
Księgi Handlowej (KH) - od 500 zł
netto - cena uzależniona od ilości
pracowników i dokumentów,
ryczałt ewidencjonowany - od
100 zł netto - 601 837 677

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

MONT-SAT

Karcher - profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, rolet,
tapicerki samochodowej,
wystawiam rachunki - 609 600
807, 075 64 20 315
Biuro Rachunkowe - 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

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
Autoryzowany Przedstawiciel

Detektyw – www.biurodetektywistyczne.pl – 512 043 153
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

PRYWATNY
GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr. Anna Tuell

TRANSPRIM

PL

ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699

Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia - 511
867 216, 075 76 49 237
Profesjonalne pogotowie komputerowe - 792 371 176
Ksi ęgowość poprowadzę na
zlecenie - 501 264 881
Pracowałeś w Holandii chcesz
z w rot u p o d a t ku n awet 5 l a t
wstecz, uzyskać rodzinne, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego - zadzwoń - 695 133 584 075
642 03 15
Rejs żeglarski na wody pływowe
01.06 -21.09 kosz t 25 0 0 - 30 0 0
– trasa: Trzebież – K.Kiloński
– Bergen Skagerrat – Kattegat
Trzebież – 667 905 505
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szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy
Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

logopeda
ul.Sygietyńskiego 19/1
58-506 Jelenia Góra

• wizyty domowe
• praktyka w USA

tel. 0 691 678 638
email: annatuell@sbcglobal.net

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

kuchnia polska

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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Ścinka drzew - Ścinka drzew w
trudnych warunkach za pomocą
technik alpinistycznych lub pod-

Przewozy Osobowe
do Niemiec i Holandii

HOTEL

Jeździmy z adresu na adres.

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

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

tel. (075) 7526385
kom. 502 451 470

www.hotelhalny.com.pl

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE
HYDRAULICZNE
DOCIEPLENIA

Halny

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

Z tym ogłoszeniem do 25.04.2008

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

info@hotelhalny.com.pl

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

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

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

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

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 26.04.2009
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OG£OSZENIA

nośnika koszowego, karczowanie i
frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia.
- 605 326 223
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza Dowiedz się więcej, wstąp,
zapytaj. Bezpłatne konsultacje
prawników! - 0-75 75 76 256
Szafy rozsuwane - Meblozabudowy, pawlacze, szafy, garderoby,
kuchnie, biura - inne - 603 328 832
Audyty energetyczne - i certyfikaty energetyczne budynków i
lokali wykonujemy kkexpert - 601
435 070
Biuro Usług Księgowych - Prowent
poprowadzi księgowość każdego
rodzaju firmy w tym ZUS Płatnik,
Vat od materiałów budowlanych.
Zachełmie - Podzamcz - 509 677
922
Elektryk - Instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, odbiory tanio
- 500 602 762
GAMMA pogotowie komputerowe
- Profesjonalnie i Tanio z doświadczeniem - naprawy modernizacje!
FULL SERWIS w t woim domu
Wizyta w ciągu 12h i po problemie
- 696 810 228

Wykonywanie komlepsowe ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych,
cięcia sanitarne drzew,
ogrody różnego rodzaju
bruki naturalne i betonowe - 609 955 494
Instalacje elektryczne - wykonam
instalacje elektryczne, pomiary,
montaż urządzeń elektrycznych,
itp. - 603 199 021
Kompleksowo instalacje elektryczne - pomiary odbiorcze oraz
odbiory. Usuwamy awarie elektryczne. Przy większych zleceniach
możliwe negocjacje cen - 507 057
949
Koszenie trawy, chaszczy - ścinka
drzew, wycinka krzaków. Wszystko
robię solidnie sprzętem STIHL - 516
666 638
Kredyt dla każdego - 100% przyznawalności, bez BIK-u, polecam
- 783 299 989
Meble szafy wnękowe - pawlacze
na wymiar - tanio - 500 452 760
Naprawa okien - drzwi konserwacja
- wymiana uszczelek szyb, renowacja drewnianych, montaż - demontaż stolarki - 606 508 723

BHP dla firm i
instytucji
605 245 785
Naprawa, montaż i wymiana - instalacji elektrycznych na terenie Dolnego Śląska. fachowe wykonanie,
konkurencyjne ceny - 785 479 646
Naprawy samochodów - hamulce,
filtry, oleje, tłumiki i inne - 785
770 025
Ogrody, renowacja - trawników
- 608 814 589
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza – Infolinia: 518 132 132 - 075
75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza zaprasza do współpracy
brokerów - 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza zaprasza do współpracy
warsztaty samochodowe - 075 75
76 256
Opoka = odszkodowanie - 075 75
76 256
Opoka - Twoją Kancelarią! Jelenia
Góra! Lokalizacja vis’vis PZU!
Wyjazdy do klienta - 075 75 76
256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza, ul. Sobieskiego 56/58 58-500
Jelenia Góra, tel: 075 76 76 256,
fax:075 75 24 253
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza - profesjonalna pomoc prawna
- 075 75 76 256
Opoka - Kancelaria Odszkodowawcza – bezpłatna weryfikacja
dokumentacji szkodowej! - 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 świadczy pomoc prawną

osobom poszkodowanym w wypadkach, do 10 lat wstecz! - 0-75 75
76 256

na siłowni. Wstąp do nas. Studio
FIGURA ul. Poznańska 21 J. Góra
- 604 284 638

Pity od 10 zł - profesjonalne rozliczenia podatkowe PIT - szybko
i profesjonalnie. Różne rodzaje
rozliczeń - 725 894 938

185967. Nowe studio odchudzania
- Z nami szybko stracisz na wadze
i pozbędziesz się cellulitu, bez
wysiłku lub z wysiłkiem. 10min u
nas to tak jak 4 godz. na siłowni.
Studio „FIGURA” ul. Poznańska 21
w J. Górze - 604 284 638

Pogotowie anten Mont-Sat - Jeleniogórski serwis antenowy z 14
letnim doświadczeniem, sprzedaż montaż, serwis. satelitarne,
naziemne, zbiorcze. Wolności 52
(Mała Poczta) - 075 64 28 588 lub
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

KREDYTY HIPOTECZNE !!!

KARKONOSKIE BIURO
KAPITAŁOWE
Jelenia Góra ul. Mickiewicza 2A
075 75 227 72
Lubań - PSS SPOŁEM,
ul. Tkacka 27
075 72 100 94
Email - jgora@kbknet.pl
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 609 805 185
Prace elektr yczne - Wykonam
wszelkie prace elektryczne - 791
181 675
Profesjonalna renowacja - mebli,
stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg oraz konstrukcji. Krótkie terminy i wysoka jakość - 607
609 642
Renowacja mebli antycznych usługi stolarskie - 695 604 919
Serdecznie zapraszamy - do organizacji komunii, wesel, chrzcin,
imprez okolicznościowych. Restauracja „Tarasy Wang” – Karpacz - 693
021 706
Strony internetowe - Projektowanie,
przebudowa stron internetowych.
Skuteczna reklama w Internecie.
Faktury VAT - 609 805 185

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl

512 043 153
Strony internetowe, wizy tówki
- pozycjonowanie WWW - tanio i
profesjonalnie - 510 111 061
Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos - zapraszamy.
Cieplice ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6
- 502 108 290
Trawniki, aeracja, wertykulacja - z
wywózką trawy - 792 821 130
Wykonam świadectwo energetyczne - dla budynku lub lokalu
mieszkalnego - 660 408 360
Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko - blacharskie monta ż
obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe, rozbiórka azbestu
- 693 788 140

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
- 075 75 242 66
Zakupy na telefon - nie masz czasu
na zakupy? Nic nie szkodzi my zrobimy je za Ciebie! - 669 947 921
Zapraszam na zakupy ze stylistka - dopasowanie garderoby
do Twojej figury, typu urody i stylu
życia - na każdą kieszeń! 668 221
548, aldonka@aldonka.pl - 668
221 548

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
185966. Masz cellulit to... - Najnowocześniejsze maszyny pomogą
ci bez wysiłku pozbyć się nadwagi i
cellulitu. 10 min. u nas to jak 4 godz.

Centrum masażu - autokinezyterapia - całkowicie nowa metoda
leczenia: lumbago, rwy kulszowej,
zapalenia stawów, skrzywień kręgosłupa - 505 058 665

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 e-mail maklarite@vp.pl - 75 717 40 25, 607
763 204
Autolaweta 24h - transport aut po
wypadku - usługi motoryzacyjne,
skup aut - 886 418 051

okolic. Zadzwoń 075 75 584 48 lub
606 736 939

nalna informacja. Bardzo atrakcyjne
warunki pracy - 792 650 902

Sprzątanie budynku mieszkalnego w Kowarach - 509 908 785

Dodatkowa dla pań - korzystny i
prosty system współpracy - 660
380 398

Przyjmę kucharza lub pomocnika do pracy w restauracji w
Szklarskiej Porębie - 502 594 350.
Możliwe zakwaterowanie
Przyjmę „Złotą rączkę” z prawem
jazdy do pracy w restauracji w
Szklarskiej Porębie – 502 594
350
AVON - konsultantka - 692 494
164

Autolaweta 24h - Naprawa, holowanie i skup rozbitych i zepsutych aut - 692 723 836

Potrzebuję zastępstwa do opieki
- w ymagany dobr y niemiecki
- 605 143 009

Kolczykowanie ciała - Jelenia Góra
ul. Wolności 2 Studio Kosmetyczne
- 500 052 695

Bus 8 europalet - nawiążę stałą
współpracę, kraj i zagranica solidnie i terminowo zapraszam
- 512 090 457

Zatrudnię do deskowania - 150 m2
dachu oraz innych prac gospodarczo - budowlanych - 604 200 639

Manicure i stylizacja paznokci - (żel
i akryl) z dojazdem do klienta już od
20 zł - 668 215 778

Bus 9 osobowy wynajem - kraj
zagranica cena do negocjacji
- 666 864 576

Masaż relaksacyjny leczniczy całościowy odchudzający, super
promocje dyplomowana masażystka - 517 511 515

Bus towarowy blaszak - wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport kraj
- zagranica do 1,5t - 606 508 723

Centrum masażu – autokinezyterapia - skuteczna metoda leczenia
schorzeń kręgosłupa – 505 058
665

Masaże - wiosenna promocja godzina 40 PLN! Fizjoterapeutka z
doświadczeniem. Zadzwoń i umów
się na termin - 663 641 363
Odtłuszczanie - Pomogę pozbyć
się zbędnych kilogramów poprzez
odtłuszczenie organizmu - 691
967 676
Problem ze stopami??? - Cierpisz z powodu bólu stóp, wrastające paznokcie, modzele, odciski,
narastający naskórek, grzybica
- oferujemy usługi na najwyższym
poziomie. Sprawdź nas - 792 870
508
Profesjonalny masaż odchudzający - relaksacyjny, w ofercie są
również sauna i solarium - 663
369 045
Profesjonalny masaż, odchudzający - relaksacyjny, w ofercie
są również sauna i solarium - 600
106 329
Stopy u cukrzyka - Chorujesz na
cukrzycę?? Wiesz, że grozi Ci
„stopa cukrzycowa”, zadbaj o nie
nim będzie za późno. Zapraszamy
do Salonu Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp bądź skorzystania z
wizyty domowej - 792 870 508
Stopy, stopy, stopy - Nowoczesny,
pracujący na najwyższej klasie
sprzęcie i kosmetykach, najlepsze
szkolenia i pasja. Pierwszy w Jeleniej Górze - Salon specjalistycznej
pielęgnacji stóp! Współpraca z
lekarzami! - 792 870 508

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 - w sam raz na wiosnę
po 40 zł, posiadam certyfikat Jelenia
Góra - Zabobrze - 782 791 316

Firma transportowa - podejmie
współpracę w ofercie szeroka
gama busów o ład.1.5 tony. Solidnie i terminowo. Zapraszamy
- 505 189 340

Asystent handlowca - zatrudnię
młodego, komunikatywnego, dyspozycyjnego, reprezentatywnego,
dobre zarobki. - 519 171 460

Lotniska Przewozy - Praga – Berlin – Wrocław - Katowice - 505
092 579

Avon przyjdź do biura - Dołącz do
grona konsultantek Avon - prezenty
dla nowych konsultantek. Szkolenia
kosmetyczne, zysk do 40%z własnej
sprzedaży i do 10%ze sprzedaży
grupy lub napisz GG 2536594 - 075
64 38 970

Oferuję szybki i tani przewóz
osób - wygodnym autem osobowym po kraju - 503 453 952

Barmanka - Pizzeria w Karpaczu
z prawem jazdy kat. B od zaraz.
- 888 111 347

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

Barmanka/kelnerka - Do pracy w
kawiarni PP CAFE W Cieplicach
zatrudnię osoby uczące się na stanowisko barmanki/ kelnerki. Tylko
naprawdę zainteresowanych pracą
- 693 389 292
Biuro nieruchomości - zatrudnię
dyspozycyjną osobę do pracy w biurze nieruchomości, wiek min. 25 lat,
prawo jazdy kat. B, wykształcenie
min. średnie. Proszę o przesłanie
CV na adres: cyrek@nieruchomosci-city.pl - 662 112 344

Elewacja domu - Piechowice - Dom
- bliźniak. Parter i piętro. Lokalizacja
- Piechowice. Czekam na atrakcyjne
oferty... - 608 098 986
Export manager - zatrudnię pilnie
osobę ze znajomością jęz. Czeskiego - zainteresowanych proszę
o kontakt telefoniczny. - 605 432
863
Grafik komputerowy - Firma FX
SPORT poszukuje grafików komputerowych znających dobrze program Adobe ILLUSTRATOR i język
angielski. CV i List motywacyjny na
adres: s.lamch@fx-sport.com - 075
64 50 830
Hotel***Tango w JG - Zatrudnimy
kucharza, wymagane doświadczenie w zawodzie, książeczka
zdrowia. kontakt@hoteltango.pl
- 661 689 790
Hydraulików - do układania sieci
sanitarnej, wodnej - 502 137 019
Inż. elektryk - Firma Elektromont
S.A. zatrudni inż. elektryka do sporządzania ofert - 75 646 99 85
J. niemiecki - przyjmę na 1/2 et.
do recepcji - kontakt osobistyHotel „Karkonosze” ul. Złotnicza 12
Jelenia Góra
Ja zda konna - Szukam osoby
zainteresowanej jazda Konna w
zamian za pomoc przy koniku (tylko
dla osób dobrze jeżdżących lub
chcących poćwiczyć) Informacje
robiqn@wp.pl - 792 171 447
Karpacz - dobre miejsce - mieszkanie z ogródkiem, Internet, możliwość parkowania auta, po remoncie
od zaraz dla chętnych na dłuższy
czas - 075 76 189 73

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

Brukarz - Zatrudnię pracownika do
układania kostki brukowej. Wymagane Prawo Jazdy oraz praktyka w
zawodzie - 511 545 064

Karpacz - praca - zatrudnię Panią
do gotowania obiadokolacji dla 50
osób z okolic Karpacza. Praca sezonowa Karpacz - 607 44 59 96

Przeprowadzki transport tanio i
profesjonalnie firmy mieszkania
kraj i UE warto - 500 452 760

Brukarzy - firma zatrudni, tygodniowa płaca - 502 137 019
Brukarzy zatrudnię - z doświadczeniem - płuca tygodniowa - 502
137 019

Karpacz - praca - zatrudnię komunikat y wną osobę na stoisko z
biżuterią. 50 zł. dziennie + premia
- 79 32 24 390

Przewóz osób - Niemcy Belgia
Holandia wyjazdy wtorek piątek
- 607 100 857
Przewozy na lotniska - Berlin
- Drezno - Praga– Wrocław - Katowice - 785 537 157
Tani transport krajowy i zagraniczny - Ładowność 1.5t. Szybko,
tanio i solidnie - 792 791 299
Tanio transport - Mercedes Vito
- 504 596 483
Transport przeprowadzki - tanio
i solidnie - 503 004 482
Usługi samochodem ciężarowym
- 6-o tonowym skrzyniowym 7m2.5m. - 601 789 268
Wywiozę meble sprzęt itp - za
opłatą - 660 778 310
Wywrotka IVECO i KAMAZ - do
15 ton - 608 649 813

ZA DARMO
PRZYJMĘ I ODDAM

Tipsy żelowe i akrylowe - Wizyty
domowe. Dojazd gratis - 502 261
402

Oddam gruz za darmo - warunek
transport 500 599 112

Tipsy przedłużanie zdobienie Karpacz, Miłków i okolice - 691
676 851

Oddam ławę rozkładaną, fotel do
biurka, stolik pod telewizor - 600
021 565

Zadbaj o siebie na wiosnę - profesjonalny makijaż, ważne wyjście,
wesele, własny ślub przy takiej
okazji musisz być piękna - 505
020 819

Oddam telewizor - SONY 27” - 508
170 721

Zadbaj o stopy - Cierpisz z powodu
bólu stóp, wrastające paznokcie, modzele, odciski, narastający
naskórek, grzybica - oferujemy
usługi na najwyższym poziomie.
Sprawdź nas - 792 870 508

Przyjmę konsole PS 2 - Dziękuję
- 668 077 306

Zadbaj o stopy wiosną! - Zapraszamy do Salonu Specjalistycznej
Pielęgnacji Stóp na ul. Konopnickiej
1. Zadbaj o stopy, pamiętaj: „to one
niosą nas przez życie” Dojazd do
osób starszych - 792 870 508

PRACA
DAM PRACĘ

Zapraszam na zakupy ze stylistka
- dopasowanie garderoby do Twojej figury, typu urody i stylu życia,
mail aldonka@aldonka.pl - 668
221 548

Agencja ochrony zatrudni - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby, Mysłakowic i Miłkowa.
Praca na stałe - 605 097 861

Doradca finansowy - zatrudnimy na
dział. gosp. doradców finansowych.
Najw y ższe prowizje na r ynku,
bardzo szeroka gama produktów
finansowych. CV wyślij na adres:slawomir-bozenta@getin-finance.pl

Przyjmę sprawny TV oraz monitor
- proszę o sms, ja oddzwonię - 512
466 814

Przyjmę za darmo pralkę - narożnik
pokojowy - mały i telewizor itd. - 663
368 701

Zatrudnię sprzedawców - kierowców w branży owocowo-warzywnej z doświadczeniem - praca
ciężka popłatna - nie sezonowa
- 604 528 618
AVON - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Gór y i

Budowa domu - Zlecę budowę
od podstaw małego domu 86m2.
Oferty na mail: askier_1@o2.pl
- 609 554 369

Zatrudnię ekspedientkę sklep spożywczo-mięsny - (ok. 1700-1800 zł)
693 221 323

Kelner/ka na weekendy - „Gościniec” w Wojcieszycach zatrudni kelnera/kę na weekendy i na wakacje
- 515 911 165
Kelner/kelnerka - Rezydencja
Apollo w Karpaczu zatrudni osobę
na stanowisko kelner/ bar man.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na
adres joannakornosz@e-apollo.eu
- 664 499 810
Kelnerów/ki - na bardzo dobrych
warunkach z możliwością zakwaterowania - młodych, ambitnych,
dyspozycyjnych - 514 197 923

Bufetowa - Zatrudnię osobę do
pracy w barze TaDo w Jeleniej
Górze. Obsługa klienta + pomoc w
kuchni. - 504 27 26 23

Kelnerka /r super miejsce - zarobisz, jeśli jesteś solidny - bardzo
dobra praca bialyjar@wp.pl prosimy
o CV - 075 76 18 951

Cieśla szalunkowy - Firma zatrudni
cieślę do szalunków. Praca za
granicą. Wysokie zarobki - 075
646 45 57

Kelnerka, terapeutka - Hotel Narcyz
w Świeradowie Zdroju zatrudni na
umowę o pracę: recepcjonistkę,
kelnerkę, fizjoterapeutę. Znajomość
języka niemieckiego - komunikatywnie - 500 101 648

Dam pracę - Przyjmę do stałej pracy
w Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością
obsługi COREL Draw, E-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000
Dla aktywnych - nawiążę współpracę z instruktorami aerobiku
- 669 367 184
Dla instruktorów fitness - Oferta
współpracy, możliwość osiągnięcia
dodatkowego dochodu przy niewielkim nakładzie czasu i finansów.
- 691 96 76 76
Do biura nieruchomości - osobę z
licencją (nie koniecznie z Jeleniej
Góry). Oferty - CV+LM - proszę
składać na adres annabuss@op.pl
lub telefonicznie na nr 606 64 44 37.
- 606 644 437
Dołącz do nas! - Bądź niezależna
finansowo! Zarabiaj i ciesz się wysokiej jakości kosmetykami! Warto!
Prezenty na start - 789 305 557
Dobre prowizje w ubezpieczeniach - Solidna firma ubezpiecz.
Poszukuję pośredników ubezpieczeniowych (majątek) z całego
powiatu jeleniogórskiego chętnie
multiagentów. Dla chcących zdobyć
nowy zawód - bezpłatne szkolenia.
e-mail lub telefon oddz6810@tuw
- 075 755 12 420
Dobre zarobki - przyjdź na spotkanie 15.04.09. Pełna, profesjo-

Kelnerka/pokojowa - Panią do
małego Pensjonatu w Karpaczu:
podawanie śniadań, obiado-kolacji, sprzątanie pokoi. Praca od 27
kwietnia - 605 270 365
Kierowca kat. B - Firma zatrudni
panów w wieku 22-50 lat do obsługi
r e k l a m t e r e n o w yc h . P r a c a w
godz.16:00-22:00. Wynagrodzenie
+ premia od 2450 zł/m-c Wym.:
Dyspozycyjność, PJ kat B, wł.
samochód, tel. kom Jelenia Góra
Pn-Pt 11-17 - 75 643 24 21
Kierowcę z Jeleniej Góry c+e z
doświadczenie trasy po UE i nie
tylko. Oferty + CV tylko na mail
c arrierspzoo@interia.eu - 507
581 823
K i e r ow c ę - z a o p at r ze ni owc a
- Przyjmiemy, najlepiej z grupą
inwalidzką, prawo jazdy kat. B, C.
Kontakt tylko w godz. 16.oo - 18.oo
- 503 069 600
Konserwatora - palacza - zatrudnię
konserwatora - palacza w ośrodku
wypoczynkowym w Karpaczu - 691
993 410,075 76 193 34
Kowary do sklepu panią powyżej 25
lat. Wymagana znajomość pracy z
komputerem. Oferty proszę składać
eltay2@o2.pl - 601 876 558
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
Kucharkę - z doświadczeniem w
obsłudze grup do ośrodka wypoczynkowego w Karpaczu - 691 993
410, 075 76 19 334
Kucharkę - która pomogłaby mi
przygotować komunię - pilne - 519
455 722
Kucharkę do pensjonatu - panią
do gotowania w Pensjonacie w
Kar pac zu na okres weekendu
majowego. Praca w terminie 27.04
-04.05 z możliwością przedłużenia
- 605 270 365
Kuchar z kreat y wny - szukasz
dobrej pracy prześlij meila bialyjar@
wp.pl - solidne miejsce dla solidnych
- 075 76 18 951
Kucharza - do restauracji - pizzerii
w Jeleniej Górze - 791 140 384
Lektor angielskiego - Lektor j. ang.
do pracy z dziećmi od 2-go roku
życia. Gwarantujemy szkolenie
(czerwiec). Dobre warunki. Praca
od września. Prosimy o przesyłanie
cv na adres: czyjawiem@gmail.com
- 695 980 507
Młodych, dyspozycyjnych - praca
dla konsultanta, bezpłatne szkolenia - 75 764 70 19
Mlm bez sprzedaży - nowy, bardzo prosty MLM bez sprzedaży
bezpośredniej. Bardzo ciekawe
rozwiązanie, świetne zarobki - 792
650 902
Murarz - z własnym transportem
- 884 134 161
Firma zatrudni murarza do klinkieru. Praca za granicą. Wysokie
wynagrodzenie - 075 64 64 557
Murar z zbrojarz - praca dla
fachowca w Szklarskiej Porębie
- 663 767 316
Nawiąże współprace - z osobą
posiadającą samochód minimum
combi. Osobę chętną do prowadzenia handlu na targach i giełdach
- 889 676 979
Nie, kryzysowi - Stabilna praca w
miłej atmosferze, atrakcyjny pakiet
wynagrodzeń - 75 764 70 19
Niemcy - opiekunki - do opieki osób
starszych - j. niemiecki komnikatywny, własna działalność gospodarcza lub chęć założenia - 509
90 88 22
Niezależność finansowa - Poszukuję do współpracy w gabinecie
dietoterapii 3-ch ambitnych, kreat y wnych, ot war t ych na nowe
wiadomości, chętnych do nauki
osób. Zapewniam przeszkolenie
- 691 96 76 76
O b s ł u g a k li e nt a - H ur tow ni a
medyczna Opal Med zatrudni na
stanowisko telefonicznej obsługi
klienta. CV prosimy przesyłać na
adres: rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 53 928
Ochrona - 2/3 etatu, duża samodzielność, dobre warunki płacowe.
Wymagania: sprawność, operatywność - 781 644 660
Opalanie okien - Potr zebna
doświadczona osoba do opalenia
okien, pomalowania lakierem i ich
naprawienia w Kowarach w prywatnej willi - 501 598 152

Pilnie tynkarza - z doświadczeniem
- 508 095 159
Pomocnika - do prac budowlanych i
ogrodowych. Kontakt: od 17.04.09 Dzwonić wieczorem - 793 589 607
Poszukuję firmy lub osób, które
mogłyby wykonać mały budynek
drewniany, coś w rodzaju altanki jego przeznaczenie jednak miało by
charakter sklepu proszę o kontakt
robek13@vp.pl - +353857432900
Poszukuję opiekunki - do 15 miesięcznego dziecka codziennie w
godzinach popołudniowych i weekendy - opieka u mnie w domu na
Zabobrzu 1 - 517 546 883
Poszukujemy młodych - Operator
telewizji cyfrowej zatrudni od zaraz
15 osób - 668 187 645
Praca - sprzedawcę do salonu
prasowego na Dworcu PKP. - 793
205 919
Praca - aranżacja wnętrz - Firma
meblowa zatrudni osobę mającą
kwalifikacje związane z aranżacją
wnętrz hotelowych i restauracyjnych, praca związana z projektem,
nadzorem i wykonawstwem, (okno,
podłoga i oświetlenie) - 500 011
691
Praca - Piechowice, Kowary - Firma
ochrony zatrudni na stanowisko
pracownika ochrony na obiekt handlowy w Piechowicach, Kowarach
i Bogatyni. Oferujemy: pracę od
zaraz. Oczekujemy: niekaralności
- 076 85 22 700

Praca przy ogrodzeniu - Potrzebna
osoba do postawienia 20 metrów
płotu z siatki ogrodzeniowej - słupki
już są - 722 323 287, 503 034 605
Praca w centrum Karpacza - Ośrodek w centrum Karpacza, poszukuje
osobę do sprzątania i pomocy w
kuchni. Umowa o pracę. Od zaraz
- 601 429 662
Praca w gastronomii - Zatrudnię
osobę chętną do klejenia pierogów i smażenia naleśników - 502
315 938
Praca w Holandii - Zapoznaj się z
ofertami na naszej stronie internetowej i napisz na adres naszej poczty
elektronicznej. Telefon przez kilka
dni może być nieczynny! ALMA VAR
- 075 647 44 02
Praca w hotelu - Hotel „Rezydencja
Biały Jar” w Karpaczu poszukuje
młodych, ambitnych i odpowiedzialnych osób na stanowiska: recepcjonist/ka, kelner/ka, kucharz/ka
- 514 197 923
Praca w księgowości - oferty proszę
przesyłać na adres: biuro_r@wp.pl
- 075 75 42 011

Praca - rencista, emeryt - zatrudnię
do pracy w małym sklepie spożywczym w Cieplicach osobę na rencie
lub emeryturze - 783 743 043

Praca w Niemczech - Kobieta do
pracy w pensjonacie Dusseldorf, od
10.05. Wymagany język niemiecki
kontaktowy - 693 374 813

Praca Austria (kobiety) - Legalna
praca dla atrakcyjnych kobiet od
18-35 lat. Dobre zarobki, zakwaterowanie. Także sms oddzwonię
- 663 810 355

Praca w nieruchomościach - 609
806 055

Praca dla nauczycieli - Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Karpaczu,
Szkoła 707 zatrudni nauczyciela
nauczania zintegrowanego i języka
angielskiego od 01 września 2009
- e-mail: szkola707@wp.pl - 075
76 163 39
Praca dla opiekunek w DE - osób
starszych. Płaca 1200-1600 euro
miesięcznie. Warunek konieczny
- posiadanie dział. gospod. w Pl lub
De. Kontakt: praca.niemcy76@o2.pl
- 602 320 892
Praca dla pokojówki - Pokojówka
w hotelu na greckiej wyspie Karpathos. Wymagany język angielski.
Znajdź nas na stronie internetowej.
ALMA VAR - 075 647 44 02
Praca dla złotej rączki - nawiążę
kontakt z Panem „złotą rączką” do
drobnych prac remontowo naprawczych na Zabobrzu. Chętnie emeryt,
solidny i uczciwy - 604 698 148

Operator Cat - firma Wysoczański
zatrudni operatora koparko-ładowarki CAT- z doświadczeniem.
- 601 789 262
Operatora koparki - zatrudnię
- płaca tygodniowa, wymagane
doświadczenie - 502 137 019

Praca dorywcza – poszukuję osób
do pomocy przy przeniesieniu firmy
- 516 067 102

Opiekunka do dziecka - od poniedziałku do piątku. Dobre warunki
- 666 022 708

Praca Karpacz - zatrudnię Panią,
dorywczo do sprzątania w Pensjonacie w Karpaczu. Umowa zlecenie.
- 605 270 365

Pilnie do obsługi e-mail - praca
w domu 10-15 godzin tygodniowo
według twojego rozkładu! Zarobisz
2.000 do 5000 zł. Skontaktuj się:
ms.mateusz.21@gmail.com - 782
358 636

Praca na stanowiskach: - doradca/
menadżer ds. spr zedaży. Ofe rujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy oCV:joanna_borowska@
cu.com.pl - 075 64 650 50

Praca - pilne - „Zatrudnię” dobrego
per kusistę ora z git ar z ystę do
zespołu muzycznego na wyjazd
na festiwal Top Trendy. Możliwa
dłuższa współpraca. Szczegóły
u menadżera pod kom. - 886 693
572

Praca dodatkowa - Firma kosmetyczna Oriflame poszukuje chętne
dla współpracy: Wpisowe 1 zł,
wspaniałe nagrody , praca w wybranym czasie, atrakcyjne zarobki - 607
100 923

Opiekunki do Niemiec - własna
działalność gospodarcza, j. niemiecki komunikatywny - 509 908 822

składki z ZUS-u płacę od 300 zł
do 600 zł plus 1,5 % od kapitału
klienta. Kontakt: e-mail ofepolska@
ofepolska.pl - 063 244 59 09

Praca na myjni - Przyjmę osobę
do pracy na myjni ręcznej - 505
491 719
Praca na pełen etat - fi rma inst.
sanitarne grzewcze i gaz. - zatrudni
osoby do pracy - możliwość przeszkolenia - 508 255 890
Praca na rzecz OFE - za każdą
umowę do OFE pow y żej 20 zł

Praca w kuchni - Bistro Aurora w
Karpaczu zatrudni pomoc kuchenną.
Wynagrodzenie miesięczne 2000 zł.
- 600 244 281

Praca w nieruchomościach - wymagany: własny samochód, dyspozycyjność, w ykształcenie min.
średnie, obsługa komputera. CV i
LM proszę kierować na adres: celdom@op.pl - 075 64 45 605
Praca wysokie zarobki - praca w
nowej fi lmie, branża edukacyjna,
wyk. min. średnie, zadzwoń umów
się na rozmowę - 509 400 915
Praca z komputerem - więcej informacji: ethlin@onet.eu

Sprzątaczkę - pomoc - do ośrodka
wypoczynkowego w Karpaczu. 691 993 410, 075 76 193 34
S p r z e d a w c a, s k l e p m i ę s ny Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy w sklepie mięsnym osobę
z doświadczeniem w tej branży.
Najchętniej na pełen etat. Praca w
centrum Jeleniej Góry (rejon Małej
Poczty) - 501 624 721
Stolarz schody - poszukuję osoby,
która wykona proste schody w
dobrej cenie - 725 419 007
Szansa dla ciebie - potrzebuję 5
osób do opracowywania programów
dla sportowców. Zapewniam szkolenie od podstaw. Wymagana dobra
komunikatywność i organizacyjność
- 669 367 184
Szklarska Poręba - Pizzeria - przyjmiemy na stałe odpowiedzialnego
i chcącego pracować mężczyznę
pizzer - kucharz możliwość przyuczenia zawodowego - 608 642
870
Szukam blacharza - samochodowego, znającego temat renowacji
skorodowanych karoserii. Interesuje
mnie fachowiec z indywidualnym
podejściem do klienta - Auto jedynie
poprawek blacharskich podwozia
- 888 224 741
Te l e a n k i e t e r - prac a st a ł a w
godz.15-21,stawka 7-9 zł brutto/h,
kontakt telefoniczny w godz.18-20
- 513 557 757
Telemarketer(ka) - do sprzedaży
przez telefon. Dogodne godziny
pracy. Cv na mail praca@jpkomputery.com.pl - 075 64 20 210
Tynkarzy - maszynowych - tynki
gipsowe z doświadczeniem - 722
072 483
W sklepie meblowym - na stanowisko sprzedawcy w sklepie meblowym - 075 75 231 08
Weekendy w kawiarni - Praca na
Weekendy w malej gastronomii w
TESCO na pasażu. Praca spokojna
i przyjemna w milej atmosferze.
Praca dla osób uczących się i
chcących sobie dorobić. Czekamy
na odpowiedzialne osoby - 664
788 136
ZATRUDNIĘ brukarza - Wymagana
praktyka - 075 61 209 63
ZATRUDNIĘ ekspedientkę - Sklep
spożywczo - mięsny ( ok. 1700-1800
zł) - 693 221 323
Z ATRUDNIĘ kierowcę - sprzedawcę na teren jeleniogórski empanada@wp.pl - 510 100 806

Praca za granicą - ALMA VAR nowa lokalizacja: 58-500 Jelenia
Góra, Karola Miarki 52. Biuro
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16- 075 647 44
02
Praca, praca - Biuro ALMA VAR
zaprasza! ul. Karola Miarki 52, g.
8-16 - 075 647 44 02
Przedstawiciel handlowy - Producent artykułów spożywczych
szuka detalicznego przedstawiciela handlowego na teren
jeleniogórski, wałbrzyski Wymagania: pracowitość i uczciwość,
doświadczenie zawodowe, preferowana własna działalność
gospodarcza - 513 016 296
Recepcja + napiwki - praca dla
myślących kreatywnych osób.
Prosimy o CV bialyjar@wp.pl - 075
76 18 951
Remonty elewacji - praca dla
budowlańców przy elewacjach
budynków na umowę zlecenie
- 667 746 147
Robotnika - do remontu mieszkania 6zł h - 075 64 628 03
Samodzielnego kucharza - z
praktyką do prowadzenia Restauracji - Pizzerii w Jeleniej Górze
- 606 991 160
Sklep z kawą - zatrudni panią
45+/czas pracy do ustalenia, emerytka, rencistka - 602 101 096
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ZATRUDNIĘ plastyka - na umowę
zlecenie bądź umowę o dzieło.
Pr zedmiotem zatrudnienia jest
wykonywanie modeli gipsowych
- 609 669 129
M P T O a z a pr z y ul. Po dg ó r nej
zatrudni dozorcę obiektu. Praca w
weekendy. Wymagana grupa-orzeczenie. Życiorys prosimy przesyłać
na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl
- 661 400 153

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Biuro - sekretariat - 2- letnie
doświadczenie w marketingu,
sekretariacie, obsłudze klienta
- wykształcenie wyższe informatyczne. Własna działalność,
laptop + oryginalne oprogramowanie, telefon - bez nałogów,
ko munikat y w na - int eresuj e
mnie praca w JG, Zabobrze na
umowę o pracę, bądź na zlecenie
- praca2008@autograf.pl
Monter G-K + ogólnobudowlane,
bez nałogów podejmie pracę w
firmie - 507 656 128.
Brukarz podejmie pracę doświadczenie – 787 592 258
Kierowca, szofer, kurier, trak,
inne, prawo jazdy kat. B.T. dyspozycyjny, w pełnym lub niepełnym
wym. godz., 25 lat praktyki za
kierownicą – 782 682 132
Szukam pracy w gastronomii
- 726 243 661
26 lat, wyższe - mężczyzna 26 lat,
wykształcenie wyższe, prawo jazdy,
doświadczenie w handlu, podejmę
pracę na stałe bądź dorywczą - 696
323 655
2 chłopaków szuka pracy - jesteśmy z okolic Jeleniej Góry - mamy
auto szukamy pracy na stale lub
tymczasowa proszę o kontakt - 880
731 016
ABSOLW ENTK A szuka pracy
- Szukam pracy na stanowisku
sprzedawcy. Posiadam aktualną
książeczkę zdrowia agatqua11@
wp.pl - 665 913 713
ADMINISTRATOR win/lin - informatyk podejmie pracę lub nawiąże
współpracę - 663 382 639
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AMBITNY inżynier - inżynier, znajomość pakietu Offi ce, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo jazdy
kat. B, zarządzanie produkcją i
zespołem ludzkim, programowanie
CNC - 663 164 547
Bardzo chętnie podejmę pracę
jako sprzedawca - sklep mięsny,
spożywczy lub odzieżowy - 691
573 446
BARDZO pilne! - Kobieta 50 - letnia,
wykształcenie średnie. Sprawdzam
się w różnych dziedzinach tj. prowadzenie domu, opieka, prace
biurowe, komputer mile widziane
inne oferty - 782 976 109
BARMAN - (3 letnie doświadczenie
za barem - Heineken, hotele i 3 lata
w gastronomii), otwartość na ludzi,
kontaktować, bardzo dobry słuch,
podejmę jako barman (prawo jazdy,
jeleniogórzanin) - 607 465 359
BARMAN kelner kat. B - barman
kelner z doświadczeniem oraz
z prawem jazdy kat. B podejmie
każdą pracę - 509 146 285
BIURO - sekretariat - obsługa
klienta – 2 letnie doświadczenie w
marketingu, sekretariacie, obsłudze
klienta - wykształcenie wyższe
informatyczne. Własna działalność,
laptop + oryginalne oprogramowanie, telefon - bez nałogów, komunikatywna - interesuje mnie praca w
JG, Zabobrze na umowę o pracę,
bądź na zlecenie - praca2008@
autograf.pl
BIUROWA + bhp - na cały lub 1/2
etatu biurowa + bhp otwarta na
wszelkie propozycje - 721 207 656
BRUK AR Z kierowca - Duże
doświadczenie przy pracach brukarskich, umiejętność układania
bruku, puzzli krawężników, obrzeży,
podbudowa, niwelacja terenu.
Uprawnienia na sprzęt drogowy
– 500 315 022
BRUKARZE - 798 497 521
BUDOWLAŃCY podejmą pracę
- prace ogólnobudowlane, własny
transport - 695 789 124
BUDOWL AŃCY szukają pracy
- podejmiemy legalną pracę na
budowie od zaraz - 787 770 697
B U D O W L A N I EC - Po s zu k u j ę
pracy na budowie, wszystkie prace
remontowo budowlane na zewnątrz

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!!!
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
MOTORYZACJA
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
PRACA
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
RÓ¯NE
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
US£UGI
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
TOWARZYSKIE
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
ZA DARMO (ODDAM, PRZYJMÊ)
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

20 kwietnia 2009 r.

30

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

jak i wewnątrz budynków. Układanie
kostek brukowych. Proszę o oferty
- 691 985 234

stwa domowego. Proszę o kontakt
telefoniczny podany w ogłoszeniu
- 792 902 715

oraz doświadczenie w branży.
Wyższe wykształcenie, języki obce
- 886 114 255

CERTYF do inf niejawnych - Szukam pracy posiadam prawo jazdy
kat B,D oraz certyfikat do informacji
niejawnych - 661 497 056

KELNERKA barmanka - poszukuje
pracy jako kelnerka lub barmanka
- dziękuję Karpaczowi i Szklarskiej
- 511 692 472

KSIĘGOWOŚĆ - praktyka - Kobieta,
40 lat. Podejmę praktykę w biurze
rachunkowym lub księgowości - 888
939 091

CHĘTNY do pracy - 22 latek chętny
do pracy na budowie jak i w magazynach - pracowałem w lesie jako
zrywak itd. - 669 367 295

KIEROWCA - jako kierowca B, C +
E karta kierowcy, zaświadczenie na
przewóz rzeczy - 796 796 311

KUCHARZ - pizzer, podejmę pracę
uczciwy, odpowiedzialny - 504
897 400

KIEROWCA - kat B, B + E, C, C +
E - 605 450 812

LAKIERNIK - pomocnik lakiernika,
pracownik produkcji, ślusarz, posiadam doświadczenie, jestem uczciwy
i rzetelny, pilnie - 785 599 801

DYSPOZYCYJNY, komunikatywny
- Dyspozycyjny, komunikatywny,
sz ybko uc z ący się. Posiadam
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, znajomość obsługi komputera itp. kontakt: technics2@wp.pl
- 665 304 505
DYSPOZYCYJNY, komunikatywny
- szybko uczący się. Posiadam
wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, znajomość obsługi komputera itp. kontakt: technics2@wp.pl
- 665 304 505
DYSPOZYCYJNYCH dwunastu Firma medialna zatrudni od zaraz,
poszukiwane młode i dyspozycyjne
osoby do działu obsługi klienta - 694
78 76 54
EKONOMISTA - ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
budżetu, sprzedaży ubezpieczeń
i produktów bankowych, znający
kodeks pracy - 513 415 003
ELEKTRO instalator - Podejmę
pracę - 798 497 521
ELEKTROMONTER, elektryk - 39
lat - 20 lat praktyki w zawodzie.
Uprawnienia do 1 kW, uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy B.
Szukam pracy stałej - Jelenia Góra,
okolice - 886 594 521
Elektryk - podejmę pracę - 798
497 521
ELEKTRYK, wózki widłowe - Pracy
w Jeleniej Górze lub okolicach na
stałe szukam. Mam 20 lat praktyki
w zawodzie elektromonter instalacji,
uprawnienia do 1 kW prawo jazdy
„B”, uprawnienia na widlaki - 886
594 521
FIZJOTERAPEUTKA - szuka pracy
w zawodzie lub na stanowisku
pokrewnym - 788 901 121

KIEROWCA - własny bus z gazem
- 792 801 110
KIEROWCA - kat B, C, C + E - 605
450 812
KIEROWCA - własny bus z gazem
- 792 801 110
KIEROWCA + bus - Wszystkie trasy
europy, bus - plandeka 19m3 (8
EPAL). Organizuję przeprowadzki,
dostawy oraz montaż mebli, transport samochodów, motocykli, etc.
Mogę jeździć dla Ciebie! Zapraszam
- 075 78 350 08
KIEROWCA B, C, C+E - szukam
pracy jako kierowca. Karta Kierowcy, kurs na przewóz rzeczy,
aktualne wszystkie badania, język
niemiecki - 605 450 812
K I E RO W CA B , C, E - 2 8 l at
wykształcenie średnie j.niemiecki
j.angielski aktualne kurs na przewóz
rzeczy badania psychotechniczne
solidny bez nałogów szukam kraj/
zagranica - 660 405 579
KIEROWCA B, C+E - szukam pracy
jako kierowca. 20 lat doświadczenia
po kraju i Europie z kat. B zawodowe, a od tego roku C+E. Karta
Kierowcy, kurs na przewóz rzeczy,
aktualne wszystkie badania, język
angielski i niemiecki - 603 209 041
KIEROWCA bus - trasy międzynarodowe (8+1) doświadczenie i znajomość topografii - Niemcy, Belgia,
Holandia - 781 327 159

KIEROWCA kat. A, B, C - młody
kierowca podejmie pracę - 505
309 744

FIZJOTERAPEUTKA - pilnie szukam pracy w charakterze Fizjoterapeutki. Dyspozycyjność. Znajomość
języka niemieckiego - 515 428 773

KIEROWCA kat. A, B, C, D, E podejmę pracę-badania aktualne,
uprawnienia na przewóz osób i
rzeczy, znajomość kasy fiskalnej.
- 508 431 357

FIZJOTERAPIA - pilnie szukam
pracy jako fizjoterapeuta - masażysta, kinezyterapeuta w rejonie Jeleniej Góry i okolic - 668 978 760

KIEROWCA kat. B - dostawca
- przedstawiciel i podobne - 793
240 588

HOTELARZ-DOŚWIADCZENIE zarządzanie obiektami hotelarskimi,
marketing, szkolenia pracowników,
19 lat praktyki, wykształcenie hotelarskie, szerokie kontakty w branży,
referencje - 603 932 230

PRENUMERATA

KELNERK A - bar manka - lub
pomoc kuchenna. Mam 20 lat
jestem po ukończeniu szkoły o kierunku technik żywienia i gospodar-

KIEROWCA kat. B, C - młody
emeryt - dyspozycyjny z doświadczeniem - 600 055 024
KIEROWCA kat. B, C - Podejmę
prace jako kierowca, przedstawiciel, dostawca. Znam dużo tras.
Posiadam kurs na przewóz rzeczy
- 669 935 831
KIEROWCA z busem maxi - Szukam pracy w charakterze kierowca,
kurier itd. Posiadam auto dostawcze

MECHANIK - jestem po szkole
mechanicznej i poszukuje pracy
jako mechanik samochodowy lub
pomocnik mechanika - 511 499
727
MECHANIK samochodow y - w
warsztacie samochodow ym od
zaraz, około 6 lat pracy w zawodzie
z tego 4 w zespole wyścigowym
- 607 820 598
NA budowie - legalną prace na
budowie od zaraz - 787 770 697

cja, biuro), doświadczenie, prawo
jazdy kat B. Szukam pracy - na
stałe lub na umowę zlecenie lub na
zastępstwo - 508 269 908
PILNIE szukam pracy - kobieta po
40-tce, dyspozycyjna, komunikatywna, prawo jazdy kat. B, uczciwa,
sumienna poszukuje pracy na stale
lub dorywczo - 601 312 053
PILNIE szukam w weekendy - mam
18 lat, jestem uczennicą 2 klasy
Technikum Hotelarskiego. Znajomość języka angielski –średnio
- zaawansowany, niemiecki - podstawowy. Znajomość kasy fiskalnej.
Proszę o kontakt - 517 153 556

LAKIERNIK samochodowy - lub
pomocnik lakiernika. Doświadczony
i uczciwy lub prace na produkcji
- pilnie - 785 599 801

NA weekendy i wakacje - 18 latek
uczący się podejmie prace na
weekendy i w piątki po południu
- 510 169 927

MŁODA - jako opiekunka do dziecka, pokojówka, w gastronomii,
sprzątanie. Posiadam książeczkę
sanepidu aktualna. Mam 23 lata,
dyspozycyjna, sumienna, odpowiedzialna - 667 733 170

OCHRONA - podejmę prace w
Jeleniej Górze - 512 541 844

PODEJMĘ pilnie pracę - od zaraz
seweryn30@wp.pl - 721 605 649

OD czerwca - Absolwentka technikum hotelarskiego podejmie pracę
jako pracownik hotelu, kelnerka,
barmanka, opiekunka do dziecka,
ekspedientka. Dzwonić po 16:00
- 722 072 486

PODEJMĘ pracę - szukam pracy
dorywczej na 1,5 miesiąca. Dziewczyna 23 lata - 880 875 734

MŁODA - 23 letnia dziewczyna
szuka pracy! Podejmę prace w
każdym charakterze, doświadczenie w handlu pracy biurowej podstawy rachunkowości, ukończony
ogólniak i szkoła farmaceutyczna
- 514 817 049

Kobieta 26 lat - 2 letnie
doświadczenie w
marketingu, sekretariacie, obsłudze klienta
- wykształcenie wyższe
informatyczne. Interesuje mnie praca w JG,
Zabobrze na umowę o
pracę, bądź na zlecenie
- praca2008@autograf.pl

KIEROWCA B, C, E - 605 450 812
KIEROWCA C+E - jako kierowca
- 517 779 006

z dużą kulturą osobistą. Najchętniej
jako kierowca - 792 930 047

MŁODA podejmie pracę - jako kelnerka lub barmanka. Mam znikome
doświadczenie - 511 692 472
MŁODA podejmie pracę - w solarium lub sklepie z odzieżą - 511
692 472
MŁODY - podejmę każdą pracę
- 721 581 723
MŁODY + własne auto - dyspozycyjny konkretny z maturą z własnym
autem podejmę prace na terenie
całej JG, bądz okolic Proszę o
kontakt - 609 284 057
MŁODY z maturą - dobra znajomością języka angielskiego i obsługi
komputera podejmie pracę - 792
928 911
MŁODY ze średnim - dyspozycyjność, dobra znajomość języka
angielskiego oraz bardzo dobra
obsługi komputera - 792 928 911
MŁODY, dyspozycyjny, kat. B podejmę pracę, młody, kreatywny,

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!

OPERATOR kop/ład - posiadam
uprawnienia na ładowarkę, koparkoładowarkę i od maja na koparkę
- 663 382 639
PIEKARZ - młody uczciwy i pracowity pilnie poszukuje pracy jako
piekarz w Jeleniej Górze lub okolicach - bardzo pilnie proszę o kontakt
- 792 876 442
PILNIE szukam pracy - 510 252
771
PILNIE - podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry i Karpacza w
charakterze pomocy kuchennej
pokojowej itp. kobieta lat 46 - pilnie
- 691 839 519
PR ACOWIT Y i uczciw y m łody
chłopak podejmie jakakolwiek pracę
zarobkową w Jeleniej Górze lub
okolicach - proszę o pilny kontakt
- 792 876 442
PILNIE podejmę - jakąkolwiek
pracę wykształcenie: średnie w
toku (zaocznie szkolą w niedziele)
- 667 268 830
PILNIE podejmę pracę - młody,
dyspozycyjny, energiczny podejmie
każdą pracę 3 lata pracy na budowie
- 727 508 717
PILNIE poszukuję pracy - jako fakturzystka, praca biurowa, przedstawiciel handlowy, znajomość urządzeń
biurowych b.d. prawo jazdy od 10
lat, gotowość do otwarcia działalności gospodarczej - 507 354 704
PILNIE poszukuje pracy - dyspozycyjna z autem wykształcenie średnie komunikatywna 39l poszukuje
pracy może być z zakwaterowaniem
- 790 479 218

PIZZER - podejmę prace w Jeleniej
Górze - 512 541 844

PODEJMĘ pracę - młody, po maturze, prawo jazdy kat. B, własne auto
doświadczenie w gastronomii oraz
w pracy na stanowisku pomocnika
budowlanego. Rok pracy za granicą
- 698 813 851
PODEJMĘ pracę - wykształcenie
średnie policealne (administracja,
biuro), doświadczenie, prawo jazdy
kat B. Szukam pracy - na stałe lub
na umowę zlecenie lub na zastępstwo - 508 269 908
PODEJMĘ pracę 19 latek - uczę się
wieczorowo poszukuję pracy na pół
etatu - 641 88 45
PODEJMĘ pracę na wakacje - szukam pracy na wakacje na terenie
Jeleniej. Jestem młoda, solidna,
pracowita i niekonfliktowa kontakt:
aninow63@wp.pl - 668 352 974
PODEJMĘ pracę w sklepie, jako
sprzedawca, najlepiej w sklepie w
spożywczym - 785 134 369
POKOJOWA/KELNERKA - bez
nałogów, miła, 25 lat - 605 956
049
POMOCNIK budowlany - podejmę
prace w Jeleniej Górze - 512 541
844
POSZUKUJĄCA - młoda, ambitna,
dyspozycyjna z okolic Świerzawy
poszukuje pilnie pracy. Praca może
być w systemie zmianowym. Poszukuję pilnie - 721 582 610
POSZUKUJĄCY- młody, ambitny z
okolic Świerzawy poszukuje bardzo
pilnie pracy. Praca nawet w systemie zmianowym - 721 582 598

PILNIE szukam - pracy na stanowisko kasjer - sprzedawca - doświadczenie w handlu od zaraz - 075 71
25 145

POSZUKUJĘ pracy stałej. 22 lata,
ukończone technikum handlowe,
doświadczenie w pracy biurowej, w
gastronomii i w handlu. Znajomość
obsługi komputera, Ms Of fice,
urządzenia biurowe. Magdalena
- 696 371 426

PILNIE szukam pracy - wykształcenie średnie policealne (administra-

PRACA - mam kat. B w trakcie
jestem na kat. C, E wiek 35 lat.

Prawo jazdy kat. B od 91 rok.
Sumienny uczciwy pracowity - 691
389 289
PRACA - podejmę pracę, prawo
jazdy kat. B, C, E - 606 745 684
PRACA - Podejmę pracę w budownictwie - 509 455 326
PR ACA 19 -sto latka - najlepiej
od poniedziałku do piątku jako
opiekunka, sprzedawca w sklepie,
pomoc domowa itp. - 725 244 271
PRACA biurowa. 5-letnie doświadczenie w marketingu, sekretariacie, obsłudze klienta, dziale kadr,
Wykształcenie ekonomiczne - 665
248 386
PRACA dodatkowa - we wszystkie
dni tygodnia w godzinach popołudniowych. Szybko się uczę. Mam
doświadczenie przy opiece nad
dziećmi w różnym wieku. Jestem
osobą kontaktową i ambitną - 500
069 279
PRACA na produkcji - w zakładzie
produkcyjnym. Praca na produkcji
lub w kontroli - wykształcenie średnie techniczne, solidna, doświadczenie - tylko poważne oferty - 721
207 656
113. Praca od 01.07-30.09 - Prawo
jazdy kat B, na terenie Jeleniej Góry
lub na wakacje Niemcy, odpowiadałaby mi każda praca - znajomość
komunikatywna j niemieckiego,
książeczka sanepidu,gonia.pod@
gmail.com, GG3769130 - 075 75
14 253
PRACA popołudniami, weekendy
– 23 letnia studentka kreatywna,
dyspozycyjna szuka pracy popołudniami i w weekendy - 515 932 125
PRACA w weekendy - mam 18 lat,
jestem uczennicą 2 klasy Technikum Hotelarskiego. Znajomość
języka angielski – średnio-zaawansowany, niemiecki - podstawowy.
Znajomość kasy fiskalnej. Proszę
o kontakt - 517 153 556
PR ACA w weekendy - 17 latka
po dejmie prac ę na weekendy
(opieka, sprzątanie itp.) - 664 669
238
PRACĘ na wakacje - od czerwca
do września - 19 lat/ hostessa/kelnerka/pomoc mmadziavip@o2.pl
PR ACE dor y wcz ą - studentka
zaoczna podejmie pracę dorywczą od PN. do PT. od zaraz - 695
828 601
PROSZĘ o pomoc - młody zdesperowany, obowiązkowy chłopak szukam pracy jako piekarz, posiadam
także kurs na wózek widłowy szukam jakiejkolwiek pracy zarobkowej
- bardzo pilnie proszę o kontakt.
- 792 876 442
PODEJMĘ pracę w Jeleniej Górze
- Zabobrze prowadzenie biura,
sekretariatu - wykształcenie wyższe
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
informatyczne. Prowadzę własną
działalność, ale umowa o pracę
również mnie interesuje. Lat 26,
dyspozycyjna, bez nałogów, komunikatywna - doświadczenie w pracy
z klientem. Kontakt: praca2008@
autograf.pl
ROZNIOSĘ ulotki - poszukuję pracy
w związku z roznoszeniem ulotek
- 725 592 018
ROZNOSZENIE ulotek - Podejmę
pracę pr zy roznoszeniu ulotek
lub opiece nad dzieckiem - 794
109 083
SAMOCHODY - mycie samochodów bezdotykowe, tapicerki, oleje
filtry, polerowanie nadwozi drobne
naprawy - 691 772 904
S E R W E R Y, k o m p u t e r y, s i e ć
- doradzę, dobiorę odpowiedni
sprzęt, zainstaluje i skonfiguruje
serwery i stacje robocze 9x/XP/
Vista/2003/2008, sieć komputerową
- posiadam odpowiednie doświadczenie! komputeryjg@o2.pl - 606
778 233
S H E FA - k u c h n i - p o s i a d a m
doświadczenie zawodowe oraz
wszelkie badania - 792 852 464
SPRZEDAWCA-KELNERKA - pilnie szukam pracy jako sprzedawca,
kelnerka, opiekunka do dziecka.
Może być praca dorywcza również,
posiadam doświadczenie - 785
599 802
S PR Z E DAWC Z Y N I - 21 lat ,
doświadczenie - 516 441 207
STRÓŻ lub ochrona - podejmę
prace w Jeleniej Górze - 512 541
844
STUDENT szuka pracy - na weekendy lub w godzinach popołudniow ych w tygodniu. Prawo jazdy
kat. B, własne auto, dobra znajomość języka angielskiego. Chętnie
podejmę pracę jako masażysta lub
fizjoterapeuta - 609 983 971
STUDENT szuka pracy - prawo
jazdy B + C + E, uprawnienia na
wózki widłowe, j angielski, szuka
pracy w czasie weekendów sobota,
niedziela, co drugi tydzień PT, SB,
ND do czerwca. Od lipca w każdy
dzień - 606 927 424
STUDENT - zaawansowana obsługa
i naprawa komputerów, biegła znajomość pakietu MS Office, prawo
jazdy Kat. B, solidny, uczciwy.
Jakiejkolwiek pracy w miarę możliwości ułożenia godzin pracy - 667
770 661
STUDENTKA zaoczna - dyspozycyjność poniedziałek - piątek.
Wykształcenie wyższe I stopnia
- pedagogiczne. - 724 111 906
STUDENTKA zaoczna od zaraz
- ekonomii podejmie pracę, staż
bądź przygotowanie zawodowe od
zaraz. Interesuje mnie praca pn
- pt w dowolnym wymiarze godzin
(chętnie nocki) Tylko poważne
oferty - 695 828 601
SZUKAM pracy - posiadam certyfikat o dopuszczeniu do informacji
niejawnych oraz prawo jazdy kat
B,D - 661 497 056
SZUKAM pracy - młoda kobieta lat
26 wykształcenie średnie handlowe
szuka pracy - dodatkowo znam podstawy księgowości-rachunkowości
- 508 117 695
SZUKAM pracy - w gastronomii lub
jako opiekunka do osoby starszej.
Posiadam doświadczenie. Pełna
dyspozycyjność i zaangażowanie
- 514 675 023
SZUKAM pracy - kobieta 52 lata
szuka pracy obrotna duże doświadczenie - może to być praca przy
opiece, na produkcji, jako pomoc
domowa - 880 029 669
SZUKAM pracy - kobieta 31 lat,
handlowiec, prawo jazdy B, III grupa
- poszukuje pracy również tymczasowej - 506 893 377
SZUKAM pracy dodatkowej - w
godzinach popołudniowych i weekendy np. sprzątanie, umowa zlecenie, roznoszenie ulotek. Jestem
osobą miłą i uczciwą - 663 463
668
SZUKAM pracy - jestem młoda
i dyspozycyjna osoba z prawem
jazdy kat. B, chętna do pracy - 504
120 703
SZUKAM praktyk na terenie Jeleniej Góry w biurze podróży 23 lata
z maturą Kulturalny uczciwy - 661
718 726

UCZCIWA szuka - szukam pracy w
gastronomii, handlu lub przy sprzątaniu - mam 30 lat, posiadam prawo
jazdy i samochód - 798 427 905

186901. 2 pokojowe po remoncie
- Mieszkanie na Zabobrzu z balkonem ,po remoncie, III piętro z
windą. Jeldom - 602 727 242

184932. Dom po remoncie - około
200 m2 pow. 1200 m2 działki, 6
pokoi, 5 km od Jeleniej Góry. NŻ
- 667 219 752

WAKACJE lub stała - kończę technikum handlowe i chętnie podejmę
prace na wakacje bądź na stałe
jako kelnerka lub do sprzedaży w
sklepie. Jestem ambitna, uczciwa,
odpowiedzialna. kotekkk71@wp.pl
- 663 577 531

185011. 3 pokoje - Karkonoska
94 m2, po generalnym remoncie,
meble kuchenne ze spr zętem,
czynsz z funduszem remontowym
210 zł, cena 270 000 - 662 040
448

185675. Dom tylko 80 tys - Jeżów
Sudecki. Działka 400 m2. Wymaga
remontu i adaptacji. Doskonała
cena 80000 zł. Nieruchomości
Zebrowscy - 501 736 644

WYŻSZE - Licencjat - polonistka
ze spec. pedagogiczną, obecnie w
trakcie mgr na kierunku politologia
spec. administracja publiczna (1
rok). Poszukuję pracy w szkole bądź
biurowej. jaroszka18@o2.pl

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
67 m2 - 3 pokojowe Zabobrze
III, 1 piętro, budynek cegła bez pośredników 235000 - 695
208 669
Miesz kanie 6 4 m2 w now ym
bloku z cegły, 3 pokoje z ogródkiem, blisko cent r um w t ym
działka w okolicy - 502 415 200
Nowy dom do własnego wykończenia w Jeleniej Górze - ładne
mi ejsc e - d z ia ł ka 103 0 m3 wszystkie media - 514 316 781
Bez pośredników – Zabobrze
43m2 IV piętro - Atrakcyjna lokalizacja - 602 600 556
Mieszkanie 90m2 + ogródek,
garaż, pomieszczenie gospodarcze, wysoki parter lub zamienię
na mniejsze 50m2 z dop ł atą
w Sobieszowie lub Cieplicach
– 513 018 492
92m2 – trzy pokoje, stare budownictwo, do remontu w rozliczeniu
może być kawalerka lub małe
mieszkanie – 788 036 295
3 p okojowe, 67m2 , K i epur y,
kuchnia umeblowana, balkon,
WC, ł a z ienka , sup er w ykoń czone, pośrednikom dziękujemy
– 507 159 323
S p r z e d a m u b w yd z i e r ż a w i ę
budynek gospodarczy na każdą
działalność – budynek wolnostojący, ogrodzony w Miechowicach
– 696 594 665
Dom na wsi 14km od centrum,
bez pośredników - 230 tys. - 602
528 380
Świeradów - 60m2, 3 pokoje 58,5,
1 piętro - 511 890 513
Jelenia Góra - 101m2, 3 pokoje,
r o k b u d o w y 2 0 0 7, t e r e n
zamknięty - 511 890 513
Cieplice - pó ł bliźniaka, bez
pośredników, dział ka 633m2
- 783 561 622
Mieszkanie 64m2 w nowym bloku
z cegły, na parterze z ogródkiem,
do zamieszkania, blisko centrum
Jeleniej Góry, bez pośredników,
218 tys. -502 415 200
184680. 120 tys. dom - Jeżów
Sudecki. Do remontu, blisko miasta,
ładne widoki. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy.
- 501 736 644
185314. 132 m2, Szklarska Poręba
- Duże mieszkanie po remoncie,
d wa g ar a że, ogródek, pi ę k na
kamienic a, świetne widoki na
góry, doskonałe miejsce - centrum
Szklarskiej Poręby Górnej, Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
185009. 2 pokoje - Kiepury, 51 m2,
2 pokojowe, nowe okna, drzwi,
duży balkon, panele w pokojach,
kafl e w łazience, cena 202 000zł
- 662 040 448
185014. 2 pokoje - Kiepur y, 2
pokojowe, 36 m2, duży balkon,
nowe drewniane okna, panele, miesięczny koszt utrzymania mieszkania 160zł, cena 145 000 - 662
040 448
185018. 2 pokoje - Karłowicza, 50
m2, 2 pokojowe, rozkładowe do
remontu, cena 155 000 zł - 662
040 448
185023. 2 pokoje - 49,5 m2, 4
piętro z 10, duży balkon, zabudowa
kuchenna, cena 165 tys. - 662
040 448
185382. 2 pokojowe na wypady w
góry - Szklarska Poręba centrum,
mieszkanie do remontu 42 mkw.
pierwsze piętro, idealne na wypady
w góry cena 160 tys. zł Nieruchomości Pindyk - 075/75 23 505;
0601 209 198

185016. 3 pokoje - Kiepury, 3 pokojowe, 78 m2, rozkładowe, kafelki
na podłogach do zamieszkania
od zaraz, cena 291 000 zł - 662
040 448
185021. 3 pokoje – 57 m2, 3 piętro
z 4, duży balkon, cena 185 tys.
- 662 040 448
184929. 4 mieszkania - 33 m2,
49 m2, 40 m2 48,6 m2 w stanie
developerskim, w cieplicach. NŻ
- 667 219 752
185017. 44 m2 - Kiepury, 1 pokój
+ aneks kuchenny, 44 m2, nowe,
w pełni wykończone, wysoki standard, cena 195 000zł - 662 040
448
185024. 50 m2 na Moniuszki - 3
pokojowe 50 m2. nowe drewniane
okna, łazienka w kaflach, cena 175
000 zł - 662 040 448
185019. 53 m2 na Kadetów - Nowe
53 m2, 2 pok., nowe okna, nowe
drzwi, nowe panele podłogowa,
nowe kafl e w łazience oraz kuchni,
łazienka w pełni wyposażona, cena
200 000 zł - 662 040 448
185581. 83 m2, Cieplice - Stylowe,
wysokie mieszkanie, po remoncie,
wysoki parter kamienicy, ogród,
cena do negocjacji! Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790
359 599
184901. 83 m2, Cieplice - Duże,
wysokie mieszkanie, po remoncie,
wysoki par ter małej kamienicy,
ogród, 270 tys. zł, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790
359 599
185306. 84 m2, ul. Słowackiego
- Ładne mieszkanie po remoncie,
przestronne, z pełnym wyposażeniem, duży taras, ogród 400 m2,
garaż, II piętro odremontowanej
ofi cyny, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
185733. Świeradów - 3 pokojowe
w bloku po remoncie z balkonem,
63 m2, ładne z umeblowaniem i
wyposażeniem kuchni, cena 260
tys sprzedamy Euro-Dom - 695
384 914
185381. Świeradów okolice dom
- powierzchnia użytkowa 106 m2,
działka 6600 m2, cena 165.000 zł.
Nieruchomości Pindyk - 075 75 23
505; 601 209 198
185691. Ładne dwupokojowe Mieszkanie położone w bloku na
Zabobrzu. Cena do uzgodnienia.
N i e r uc h o m o ś c i Par t ner - 6 0 4
508 308
185583. Łysa Góra - Świetna inwestycja! Grunty rolno-budowlane
na Łysej Górze w Dziwiszowie o
przeznaczeniu spor towo-rekreacyjnym, 3,7 ha, 15 zł/m2, Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
184904. Łysa Góra - Grunty rolno
- budowlane, inwestycyjne na Łysej
Gór ze w Dziwiszowie, świetna
lokata! 3,7 ha, 555 tys. zł, Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
185330. Dom 80 tys. - okazyjna
obniżka ceny domu w Jeżowie
Sudeckim. Nieruchomości - 501
736 644
184923. Dom na wsi - po remoncie
130 m2 pow. część gospodarcza
10 0 m2, dzia ł ka 13 0 0 m2, do
zamieszkania od zaraz. NŻ - 667
219 752
185687. Dom na wsi - mały stary
domek niedaleko Świeradowa i
Zamku Czocha. Cena 175 tys.
N i e r uc h o m o ś c i Par t ner - 6 0 4
508 308
184909. Dom na wsi - stary, mały
dom położony 6 km od zamku Czocha na działce 1700 m. Nieruchomości Partner - 604-508-308
186756. Dom o wielkim potencjale
- Wolnostojący 230 m2, z wolnostojącym garażem 76 m2, w okolicach
Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce o pow1980m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych - 608 476 183 i
608 021 872

186927. Dom w Karpaczu – mieszkalno - pensjonatowy, 8 pokoi,
3 łazienki, salon z kominkiem,
pomieszczenia na saunę. Nowa
niższa cena 700tys. zł. Nieruchomości Partner - 604 869 172
186487. Dwupokojowe mieszkanie
- Mieszkanie na ul. Elsnera po
remoncie Nieruchomości Partner
- 604-508-308
185856. Dwupokojowe na Elsnera
- Do sprzedania ładne wyremontowane mieszkanie. Cena do uzgodnienia. Nieruchomości Par tner
- 604 508 308
184913. Dwupokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie ładne, widne,
słoneczne po remoncie Nieruchomości Partner - 604 508 308
185013. Dwupoziomowe 3 pokojowe - 80m2 3 piętro, nowe, podw y ż s z o ny s t a n d a r d, b l i s ko ś ć
przyrody, Cena 239 000 zł - 662
040 448
185874. Dwupoziomowe 77 m2 nowe mieszkanie dwupoziomowe
trzypokojowe blisko centrum ABN
STĘPIEŃ Roksanes Żukowski
- 508 240 831
185380. Działka - powierzchnia
1856 m2 działka przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową i
usługi turystyczne, cena 150.000
zł. Nieruchomości Pindyk - 075 75
23 505, 601 209 198
184926. Działka budowlana - 3300
m2, z możliwością wydzielenia,
pięknie położona, Jeżów Sudecki
70 zł/ m2 do negocjacji. NŻ - 667
219 752
185622. Działka dla Ciebie - miejsce na twój pensjonat. 4305 m2
wkomponowane przez naturę w
tło Gór Izerskich. Dostępność
wszystkich mediów, 8 km do centrum. Dlaczego nie ty? szanowny
kliencie PARTNER Nieruchomości
- 502 068 168
186932 . Działka siedliskowa w Rybnicy, o pow. 26 40 0 m2,
możliwość podziału. Cena 356
tys. Nieruchomości Partner - 604
869 172
184967. Działka w Przesiece 1800 m2 z widokiem na panoramę
gór, cena od 72 do 77 zł. za m2.
Droga asfaltowa. Zapraszamy do
zapoznania się z oferta „BN” - 660
359 500
184958. Działka Wojcieszyce pow. 3000 m2, widok na Panoramę
Karkonoszy „BN” - 660 359 500
18 6 62 6 . Dzia ł kę budow lan ą pięknie po łożoną , 330 0 m2, z
możliwością wydzielenia mniejszej,
z dostępem do miediów. Jeżów
Sudecki. NŻ - 667 219 752
185679. Grunt rolny - Łomnica,
piękne widoki także na Karkonosze. Droga asfaltowa, 5,4 ha w
jednym kawałku. Nieruchomości
Zebrowscy Rychlewski Remigiusz
- 501 736 644
18 6 9 9 3 . G r u n t y b u d o w l a n e Sprzedam atrakcyjnie położone
działki budowlane na terenie Podgórzyna, Wojcieszyc, Szklarskiej
Poręby, Jeżowa Sudeckiego. ABN
STĘPIEŃ Roksanes Żukowski
- 508 240 831
185667. Kup podziel i sprzedaj
- Doskonała propozycja dla developera pod zabudowę domków
jednorodzinnych, kompleksu rekreacyjnego, obiektu spor towego.
38830 m2, kup podziel i sprzedaj
PARTNER Nieruchomości - 502
068 168
185670. Kup sobie las - lokata
pokoleniowa - 3,44 ha działki leśnej
- 14m od Jeleniej Góry. Las mieszany. Buk, dąb, świerk, brzoza,
grab, klon. Od ponad stuletnich
okazów do samosiejek. PARTNER
Nieruchomości - 502 068 168
185577. Mały dom ok. St.Kamienicy
- powierzchnia 110m2, działka
600m2, 4 pokoje cena 150 tys.PLN
- N.Ż. - 602 732 135
187282. Mały domek - 11km od
Jeleniej Góry 05h działki prze-

piękna lokalizacja. Cena 220.000
zł.N.Ż - 509 156 552
186991. Mały domek - na wsi, nowo
wybudowany na działce 5101 m2,
z pięknymi widokami, cena 220
000 zł do negocjacji. NŻ - 509
156 552
187530. Miejsce które szukasz
- Malowniczo położona działka z
przepięknym widokiem na Góry
Izerskie. 1307m Położenie działki
łagodne nachylenie terenu pozwala
na swoist y projek t architek ta.
Media. PARTNER Nieruchomo
- 502 068 168
187527. Miejsce na pensjonat
- 4305m wkomponowane przez
naturę w tło Gór Izerskich. Dostępność wszystkich mediów, dlaczego
nie ty?.... szanowny kliencie. Partner Nieruchomości - 502 068 168
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186920. Mieszkanie z garażem
- dwupokojowe 54 m2 położone
na drugim piętrze kamienicy po
remoncie kapitalnym przy ul. Kadetów. Mieszkanie rozkł adowe z
balkonem. Cena 240 tys. Nieruchomości Partner - 604 869 172
184927. Nowy dom - stan surowy
zamknięty, 168 m2 powierzchni,
1300 m2 działki, położony na wzgórzu, z widokami, 5 km od Jeleniej
Góry - 667 219 752
186 489. Now y dom – ładny w
zabudowie bliźniaczej doskonale
położony 10 min od centrum miasta. Nieruchomości Partner - 604
508 308
185690. Nowy dom - niedrogo!
- Ładnie położony nowy dom w
zabudowie bliźniaczej. Nieruchomości Partner - 604 508 308

187363. Mieszkanie - Słowackiego
- Duże komfortowe mieszkanie w
ładnej kamienicy, ogród, garaż,
taras, atrakcyjna lokalizacja - ul.
Słowackiego, Anna Abramczyk
Nieruchomości Partner - 790 359
599

187015. Nowy dom - tanio - Ładny
nowy dom w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomości Partner - 604
508 308

186898. Mieszkanie 3 pokojowe Mieszkanie w okolicy Intermarche,
po kapitalnym remoncie, z balkonem. Jeldom - 602 72 72 42

186583. Nowy dom w zabudowie
bliźniac zej ł ąc zony gara ż ami,
powierzchnia 146 m2, działka 700
m2 - 662 112 344

187010. Mieszkanie 47 m2 - 2
pokoje, czwarte piętro, w czteropiętrowym bloku, Zabobrze I. 165
000 zł. NŻ - 667 219 752

184632. Nowy dom! - w zabudowie
bliźniaczej łączony garażami - 662
112 344

186629. Mieszkanie 52 m2 - 2
pokoje po remoncie, drugie piętro,
przy ul. Kiepury - 667 219 752
186628. Mieszkanie 60 m2 - 2
pokoje do remonty, trzecie piętro
w kamienicy, przy ul. 1-go Maja w
Jeleniej Górze. NŻ - 667 219 752

187441. Nowy dom! - 146 m2 z
garażem, stan developerski - 662
112 344

184910. Nowy dom - tanio - proponujemy Państwu nowy dom w
zabudowie bliźniaczej niedaleko
centrum a poza miastem. Nieruchomości Partner - 604-508-308

186974. Mieszkanie 61 m2 - 3
pokoje na parterze, przy ul. Kiepury. 210 000 zł do negocjacji. NŻ
- 667 219 752

185850. Now y dom - niedrogo
- w zabudowie szeregowej. Położony na obrzeżach Jeleniej Góry
z dobr ym dojazdem 10 min od
centrum i ładnymi widokami na
góry. Nieruchomości Partner - 604
508 308

186631. Mieszkanie 67 m2 - trzy
pokoje, pierwsze piętro, w bloku
z cegły, przy ul. Kiepury. NŻ - 667
219 752

185861. Okazja! 3 pokojowe, Zabobrze IV - Sprzedam 63 m2 na wysokim parterze. 190 tys.zł. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800

185556. Mieszkanie 67 m2 - 3
pokoje, osobno wc i łazienka z
oknem, pierwsze piętro, w czteropiętrowym bloku, przy ul. Kiepury.
229 000 zł, do negocjacji. NŻ - 667
219 752

185677. Pastelowe lokum - Przepiękne, bardzo zadbane dwupokojowe mieszkanie. 51m z dużym,
ocieplonym balkonem wyłożonym
terakotą. . Nowa instalacja elektryczna, gazowa, kanalizacyjna.
N owe o k n a . PA RT N ER - 5 0 2
068 168

186969. Mieszkanie 70 m2 - przy
ul. Kiepury, czwarte piętro, 4 pokoje
cena 230 000 zł do negocjacji. NŻ
- 667 219 752
185325. Mieszkanie 70 m2 - bardzo ustawne, 4 pokoje, 4 piętro
w czteropiętrowym bloku przy ul.
Kiepury. 230 000 zł do negocjacji.
NŻ - 788 534 016
186998. Mieszkanie 87 m2 - 3
pokoje, czwarte pietro, w bloku z
windą, Zbobrze III. 269 000 zł. do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
186994. Mieszkanie 97 m2 - 4
pokoje, wysoki parter, w centrum
Jeleniej Góry. Cena 319 000 zł. do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
187338. Mieszkanie na gabinet
- Idealna lokalizacja na Państwa
gabinet np. lekarski. Nieruchomości Partner - 604 508 308
187344. Mieszkanie na Zabobrzu
- Ładne, po remoncie mieszkanie
w bloku Nieruchomości Partner
- 604 508 308
187009. Mieszkanie na Zabobrzu Noskowskiego, 52 m2, 2 pokoje po
remoncie, pierwsze piętro, w bloku
z windą. NŻ - 667 219 752
187011. Mieszkanie w centrum
- Lokal położony na drugim piętrze, powierzchnia 150m, 5 pokoi
po remoncie. Cena 2500 tys. za
mert. Nieruchomości Partner - 604
508 308

187252. Pensjonat ach pensjonat - Świeradów – 370 m2, pow.
użytkowej, 30 miejsc, doskonały
dojazd, komercyjna lokalizacja,
parking, wyciągi orczykowe, kolej
gondolowa, inwestycje hiszpańskie, grupy S.Zasady. PARTNER
Nieruchomości - 502 068 168
185034. Piękny dom - po generalnym remoncie, położony 24 km od
Jeleniej Góry, powierzchnia mieszkalna domu - 170 m2, pow. działki
2999 m2 - 509 029 334
184983. Po remoncie Zabobrze i
- 2 pokojowe 39 m2 wysoki parter. Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
186 9 6 8. Po ł owa bliźniaka - w
trakcie realizacji. Już teraz możesz
decydować o podziale wew. ścian.
Duża działka z pięknymi widokami
na góry. Cena 295tys. Nieruchomości Partner - 604 869 172
187402. Połowa domu - Wojcieszów 50 m2 do remontu. Cena
90.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156 552
184683. Rola 5,4 ha - grunty rolne
5,4 ha w jednym kawałku przy
drodze asfaltowej. Fantastyczne
Widoki na Góry. Doskonały dojazd.
Łomnica. Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644

187006. Mieszkanie w centrum - 93
m2, 3 pokoje do remontu, drugie
piętro w kamienicy przy ul. Długiej.
Jelenia Góra. 207 000 zł do negocjacji. NŻ - 667 219 752

185875. Sobieszów działka - Piękan działka w Sobieszowie z widokiem na Chojnik i całą panoramę
miasta. Wszystkie media w zasięgu
działki. ABN STĘPIEŃ Roksanes
Żukowski - 508 240 831

185615. Mieszkanie w centrum - 60
m2, 2 pokoje do remontu, trzecie
piętro w kamienicy, przy ul. 1-go
Maja. NŻ - 667 219 752

187012. Stylowe w Sobieszowie
- mieszkanie czteropokojowe z
garażem i ogrodem. Nieruchomości Partner - 604 508 308

186637. Mieszkanie w Cieplicach
- w stanie developerskim, budynek
po remoncie. 3000 zł./ 1 m2. NŻ
- 667 219 752

185878. Szklarska działka - atrakcyjną działkę. Wszystkie media
w zasięgu działki. ABN STĘPIEŃ
Roksanes Żukowski - 508 240
831

185614. Mieszkanie w Kowarach
- 32 m2, 2 pokoje, po kapitalnym
remoncie, trzecie piętro. 135 000 zł.
do negocjacji NŻ - 667 219 752

185871. Tereny budowlane - Oferuję Państwu działki budowlane
w Wojcieszycach, Dziwiszowie,
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

Kostrzycy, Podgórzynie, Jano wicach Wielkich w atrakcyjnych
cenach ABN STĘPIEŃ Roksanes
Żukowski - 508 240 831

40 zł/m2 działki w Karpnikach 3000
m2, 4000 m2 malowniczo położone
- 40 zł./m2 cena do negocjacji - 668
667 637

186997. Trzypokojowe M.Poczta
- ciekawe mieszkanie w dobrej
lokalizacji. Co gazowe-piec dwu
f unkc y jny o k na P CV l o k a l d o
odświeżenia - 508 240 831

49 m2, 2 pokoje - mieszkanie
zadbane, rozkładowe, w bloku na
Zabobrzu III, balkon. 185.000 zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

185575. Trzypokojowe Zababrze II
- mieszkanie rozkładowe, zadbane,
b.ciepłe z balkonem 50,8m2 cena
165 tys.PLN -N.Ż. - 602 732 135

58 m2, 182 tys. - mieszkanie 3
pokojowe na Zabobrzu I, rozkładowe, po remoncie, zabudowany
balkon. Atrakcyjna cena! CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219

186589. Trzypokojowe Zabobrze
- tylko 165000 m2, ul. Moniuszki
powierzchnia 51 m2 - 662 112
344

59 m2 trzy pokoje - na Zabobrzu
145 tys. - 508 433 864

186988. Willowe z garażem - Niemal 100 m2. Całe pierwsze piętro
domu. Ogród, garaż, garderoba,
balko n. O ko lic e Wa ń kow ic z a.
Nieruchomości Żebrowscy - 501
736 644

64 m2 Zabobrze II - trzypokojowe,
na czwar tym piętrze w bloku z
windą - 662 112 344

185580. Wojcieszyce dom wiejski Budynek mieszkalno-gospodarczy,
do remontu, położony przy drodze
głównej w Wojcieszycach, 210 tys.
zł, pow. ok. 400 m2, działka 1000
m2, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599

78 m 2 trzy pokoje - na Noskowskiego parter - 889 721 244

18 5 3 0 9 . W y l o t n a Wr o c ł aw Świetna inwestycja! Działki o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym
przy głównej drodze wylotowej
na Wrocław w Maciejowej, Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
18 5 8 5 4 . Z abudowania na wsi
- Okolice Jeleniej Góry Nieruchomości Partner - 604 508 308
121 m2 w centrum - 4 pokojowe,
kuchnia, spiżarnia, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze, balkon + garaż w centrum Jeleniej
Góry. I piętro. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
125000 dwa pokoje - 38 m2, ul.
Różyckiego - 662 112 344
2 pokoje 47 m2 - 135.000 zł - 723
143 566
2 pokoje 50 m2 - Mieszkanie na ul.
Kiepury, 2 pokoje, I piętro- 160 tys.
- 668 667 637
2 pokojowe Mała Poczta – 60 m2.
I piętro. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
2 pokojowe po remoncie – 39 m2 na
Zabobrzu I, wysoki parter. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800

64 m2 Zabobrze II - czwarte piętro
w bloku z windą - niska cena! - 662
112 344

78 m2, 260 tys. - Ładne mieszkanie 4 pokojowe, rozkładowe, z
balkonem na Zabobrzu II. Polecam!
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
86 m2 Zabobrze III - Bardzo ładne,
rozkładowe, trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze. Atrakcyjna
cena! - 662 112 344
ŚCISŁE centrum - mieszkanie 4
pokojowe, 97 m2, parter, loggia,
po remoncie, niski czynsz, rozkładowe. 319.000zł. CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212

3 pokojowe Zabobrze III - Sprzedam 63m2, wysoki parter. Na p-ko
ZUS-u. 190 tys. zł. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
3 pokojowe Zabobrze III - 63 m2
na wysokim parterze. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
3 p o ko j o w e Z a b o b r z e I V - o
powierzchni 62,5 m2. Mieszkanie
położone na Zabobrzu, doskonała
lokalizacja. Mieszkanie położone
na wysokim parterze. Duża piwnica
- 600 434 800
4 pokojowe z garażem - 78 m2 z
garażem na Zabobrzu III. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800

DLA konesera - willowe mieszkanie w centrum Cieplic, 140 m2, 4
pokoje, ogród, garaż, kamienica
po remoncie. 450.000 zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
DOM - cena 150 tys - 693 056
760
DOM blisko centrum - atrakcyjna
cena, pow. 110 m2 działka 400m
- 500 122 447
DOM dla konesera - najlepsze
materiały. Najpiękniejsza dzielnica
miasta. Azyl w dobrze zaprojektowanym ogrodzie 200m pow.użytk.
salon, aneksy, pokoje, parter przystosowany do działalności gosp.
PARTNER - 502 068 168
D O M d o r e m o nt u - d z i a ł k a o
powierzchni 1200 m - bardzo dobra
lokalizacja - 604 918 528
DOM do remontu - blisko centrum
m oże być d w uro dzinny. C ena
380000 zł. Nieruchomości Partner
- 604 869 172
DOM i 4.6h ziemi - w Jeleniej - 698
265 036
DOM na wsi - po remoncie 130 m2,
pow. użytkowej, 5 pokoi, 250 m2
całkowitej, 1300 m2 działki. 8 km od
Jeleniej Góry.NŻ - 667 219 752

DOM w Mysłakowicach 129 m2.
- Działka 905 m2. Cena 450 tys.
- 662 158 513

ATR AKCYJNA tania dzia ł ka dzia ł ka budowlana w Jeżowie
Sudeckim o pow. 1652 m2, możliwość budowy bliźniaka, uzbrojona, dogodny dojazd, wystawa
południowa, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz - 691
791 994
ATRAKCYJNE działki - w Jeżowie
Sudeckim - 725 035 831

AT R A KCYJ N E m i e s z k a n i e w
Radomierzu - za jedyne 65 tys.
- 504 092 007

3 pokojowe mieszkanie - Szklarskiej Porębie - 600 093 299

DZIAŁKA Osiedle Czarne - Ładna,
widokowa działka, położona na
przyjemnym Osiedlu Czarne, 1237
m2, teren płaski, niezadrzewiony,
niezalewowy, Anna Abramczyk
Nieruchomości Partner - 790 359
599

ATRAKCYJNA działka - Oferuję
państ wu dział kę budowlaną w
Sobieszowie z pięknymi widokami
oraz dostępem do wsz ystkich
mediów - 508 240 831

2 pokojowe ścisłe centrum – 63 m2,
na I piętrze, co gazowe, piec dwu
funkcyjny. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800

3 pokojowe Zabobrze III - Sprzedam 63m2, wysoki parter. Jeldom
Nieruchomości - 600 434 800

CIEPLICE - mieszkanie 3 pokojowe, komfortowe, I piętro, 2 balkony, nowe budownictwo 350.000
zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

DOM niska cena - do negocjacji
- 500 122 447

ATR AKCYJNE mieszkania - w
Jeleniej Górze - 508 240 830

3 pokoje na Kiepury - do małego
remontu 63 m2 180 0 0 0 - 514
600 101

DZIAŁK A Komarno - 1528 m2,
widokowa, tylko 10 min. drogi od
Jeleniej Góry - 662 112 344

ŚCISŁE centrum - 2 pokojowe 63
m2 w ścisłym centrum, nadające
się na działalność gospodarczą.
Jeldom Nieruchomości - 600 434
800

2 pokojowe, 51 m - Noskowskiego
- 790 768 938

3 pokojowe, 170 tys. - Mieszkanie w
bloku na Zabobrzu II, rozkładowe,
z balkonem, słoneczne. Polecam!
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

balkon, rozkładowe. 225.000 zł.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114
212

ŁADNA działka - budowlana w
atrakcyjnej cenie - 662 112 344
ŁADNE 2 pokojowe mieszkanie - w
Jeleniej Górze - 508 240 828
Ł ADNE duże mieszkanie - po
remoncie, 3 pokojowe, o pow. 83
m2, kuchnia z jadalnią , meble
kuchenne na wymiar, trzecie piętro
na Zabobrzu III, pokoje parkiet,
ściany gładzie. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071

DOM w Karpnikach - Atrakcyjny po
remoncie, obniżka cena Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854

DOM w Piechowicach - o
powierzchni 220m w tym mieszkalnej 167 m2 cena 650000 - 606
873 077
DOM w Wojcieszycach - 162 m.
Garaż 56 widok na Karkonosze.
Cena 850000 działka 1400 - 503
034 607
DOM Wojcieszyce - 600 406 805
DOMEK – 11 km od Jeleniej Góry
z przepięknymi widokami, duża
działka. Cena 220.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156
552
DWA ładne pokoje - mieszkanie 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 Kiepury - mieszkanie
po kapitalnym remoncie o pow.
54,39 m2, niski czynsz, trzecie
piętro, cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071

DZIAŁK A w Jeżowie - działka
budowlana 1500 m2, wszystkie
media, położona od strony Zabobrza – 662112344
DZIAŁKA w Lubomierzu - Działka
budowlana o powierzchni 1300
m2, 28.000 zł, CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
DZIAŁKA w Szklarskiej Porębie
– 1600 m2 wraz z domem o pow.
ok. 100 m2. Bardzo atrakcyjne
położenie, blisko wyciągu na Szrenic ę, łat w y dojazd zimą - 6 03
707 715
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od 1300 m2 do 1860 m2,
z dostępem do mediów i pięknymi
widokami na góry. 80 zł/ m2 do
negocjacji. NŻ - 667 219 752w
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie
Sudeckim od strony Zabobr za
- 662 009 700
DZIAŁKI budowlane - z pięknym
widokiem na Karkonosze - 506
002 202
DZIAŁKI budowlane w Jeżowie
- Sudeckim od 11 do 17 arów - 668
447 174
GARAŻ - murowany z kanałem
i wyposażeniem na Zabobrzu I.
Cena 21 000 zł. - 691 791 994
GARAŻ blaszak - używany pół roku
- 501 481 525
G A R A Ż w c e nt r um - J.G . ul.
Zamenhofa - 510 124 844
GRUNT rolny, łąka 3,14 ha - odrodzone, dop łat y unijne 2,50 zł/
m, powiat jeleniogórski. Oko ło
300 metrów od zabudowań. Bez
pośredników - 665 844 521

MAŁY domek - Jeżów Sudecki 90
m2 do remontu. Cena 105.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy. - 509
156 552
MIESZKANIE – 56 m2 po kapitalnym remoncie, w centrum Jeleniej
Góry - 600 406 805
MIESZK ANIE 2 letnie – 50 m2
powier zchni uż y tkowej +10 ze
skosami, pełne wyposażenie, w
Jeleniej Górze – Cieplicach - 601
793 260
MIESZKANIE 2 pokoje - z ogródkiem w Łomnicy 87 t ys. - 69 6
776 840
MIESZKANIE 2 pokoje, 37 m2, III
p. - Jelenia Góra Zabobrze. Cena
142000 zł. JCN - 504 891 144
MIESZK ANIE 2 pokoje, 67 m2
- w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. JCN - 504 891 144
MIESZKANIE 2 pokojowe - w bloku
na Zabobrzu. Mieszkanie bardzo
przytulne, słoneczne, z balkonem
i piwnica Widok na Karkonosze i
Śnieżkę - 607 609 642
MIESZK ANIE 2 pokojowe powierzchnia 38 m2 w spokojnej
okolicy cena 140000 - 500 122
470

MIESZKANIE Cieplice - o pow.
66 m2 stan developerski. - 600
406 805
MIESZKANIE dla każdego - duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
MIESZKANIE na Kiepury - mieszkanie 2 pokojowe po remoncie
z pełnym wyposażeniem o pow.
5 4,39 m2, tr zecie piętro, niski
czynsz, balkon. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
MIESZKANIE po remoncie - mieszkanie 3 pokojowe o pow. 62 m2,
pierwsze piętro na Zabobrzu III,
po kapitalnym remoncie, wymienione okna, podłogi - panele, 2
szafy Komandor, kuchnia meble
na wymiar. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
MIESZKANIE w Dziwiszowie 49.2
m2 - za 140 0 0 0 zł. Możliwość
obejrzenia mieszkania po skontaktowaniu się telefonicznie - 721
039 304
MIESZKANIE w Jeżowie - Mieszkanie w Jeżowie 45 m 105 tys.
- 514 600 102
MIESZKANIE w Kowarach - (własnościowe) o powierzchni 45m - 784
818 564
MIESZK ANIE w Miłkowie - 43
metry do remontu, ogród, pom.
gospodarcze - 665 978 718

MIESZK ANIE 38 m2 - bardzo
ładne mieszkanie 2 - pokojowe w
bloku na pierwszym piętrze blisko
centrum, wyremontowane, świetna
lokalizacja - 669 620 071

MIESZKANIE własnościowe 36.7
m2 - Zabobrze I 3 piętro środkowe
2 pokoje rozkładowe, słoneczne,
nowe okna cena 135 tys., bez
pośredników - 660 041 935

MIESZK ANIE 45 m2 - centrum
Klonowica pośrednikom dziękuję
- 787 233 050

MIESZKANIE własnościowe 54
m2 - 2 pokoje na Zabobrzu cena
167000 - 667 859 975

MIESZKANIE 57 m2 częściowo
- umeblowane, 210 tys., blisko
centrum - 514 600 102

MIESZKANIE Zabobrze – 37 m2
do natychmiastowego zamieszkania - 600 406 805
MIESZKANIE Zabobrze I - mieszkanie 2 pokojowe o pow. 38,88 m2

KARPACZ centrum - mieszkanie 3
pokojowe, parter, przy stoku „Kolorowa”, po remoncie kapitalnym.
245.000 zł. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
K AWALERK A - w centrum po
remoncie - 600 406 805
KAWALERKA - w bloku na Noskowskiego, 30 m2, po remoncie
kapitalnym, wysoki parter. 119.000
zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

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

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

KAWALERKA w Lubomierzu - 45
tys. zł. - 514 600 108

BARDZO ładna działka - budowlana pod zabudowę mieszkaniową
w Jeżowie Sudeckim o powierzchni
885 m2, prąd, woda i gaz, dogodne
położenie, bardzo dobry dojazd.
Nieruchomości Szymkiewicz - 691
791 994

DZIAŁKA budowlana - o pow. 5 tys.
m2 z możliwością podziału na dwie
mniejsze w Kałużnej w powiecie
Lubańskim. Cena za m2 /20 zł. do
negocjacji - 889 452 893

KIEPURY 2 pokojowe - Mieszkanie 54 m2, I piętro, rozkładowe,
zadbane, z balkonem. 202.000 zł. do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219

DZIAŁKA budowlana - w Rybnicy
o powier zchni 40 0 0 m2 - 792
868 259

KIEPURY 63 m2 - Trzypokojowe,
trzecie piętro po kapitalnym remoncie - 662 112 344

BARTKA Zwycięzcy - komfortowe
mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, I
piętro, rozkładowe, po remoncie
kapitalnym, gustownie urządzone.
210.000 zł. CeLDOM, Cezary Chalecki - 601 758 845

DZIAŁKA budowlana w Łomnicy
- powierzchnia 6500 m2. Cena
130000 zł. jcn - 504 891 144
DZIAŁKA Jeżów Sudecki - o pow.
1500 m2 - 600 406 805

KIEPURY, 2 pokoje - Ładne, rozkładowe mieszkanie, po remoncie, 51
mkw. 180.000 zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

BLOK z cegły - mieszkanie 3 pokojowe, 67 m2, Zabobrze III, I piętro,

MAŁY domek - Nowy malowniczo
położony dom 11 km od Jeleniej
Góry N.Ż - 509 156 552

MIESZK ANIE 77 m2, 3 pokoje
- Kowary - Krzaczyna, za 180 tys.
Cena do negocjacji - 609 784 389

JEST takie miejsce - Malowniczo
położona działka z przepięknym
widokiem na Góry Izerskie. 5 km
do centrum Świeradowa. Media.
PARTNER Nieruchomości - 502
068 168

KAWALERKA z ładnym widokiem
- na góry i wyposażeniem kuchni.
Os. Orle, Cieplice, bez pośredników - 609 713 133

DZIAŁKA Komarno - budowlana
1528 m2, ładne widoki, tylko 10
minut drogi od Zabobrza - 662
112 344

MAŁCUŻYŃSKIEGO - mieszkanie
2 pokojowe, 50 m2, rozkładowe, po
remoncie, duży balkon od południa.
185.000 zł. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212

MIESZKANIE 64 m2 na Kiepury
- Zabobrze IV II p, bardzo dobra
lokalizacja - 600 055 182

GRUNTY - okolice Jeleniej Góry
Nieruchomości Żebrowscy - 505
058 665

DWUPOKOJOWE - na osiedlu XX
- lecia, z balkonem w budynku IV
piętrowym. Cena 134 tys. Euo-Dom
- 500 242 903

ŁADNE trzy pokoje - o pow. 50,8
m2 na Zabobrzu II, czwarte piętro,
balkon duży, budynek ocieplony,
niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071

LOKAL - handlowo usługowy - 514
600 104

KOMFORTOWE 3 pokoje - mieszkanie 62 m2 Zabobrze III, I piętro, z
balkonem, po remoncie kapitalnym.
245.000 zł. CeLDOM, Cezary Chalecki - 601 758 845

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

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
na trzecim piętrze, loggia, nowe
okna, podłogi - panele, junkers
gazowy, niski czynsz, meble w
zabudowie w cenie mieszkania.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
MIESZKANIE/ lokal - W Sobieszowie, 40 m2, 2 pokojowe, bez
czynszowe, par ter. 115.000 zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
N I E RUCH O M O ŚĆ - us ł ugowo
mieszkalna centrum - idealna dla
inwestora – dom 250 m do remontu
na działce 505 m +plac 1800 m.
Zainwestuj w lokalizacje i kup - 691
800 131
NOW E 5 3m2 - Mieszkanie od
dewelopera 53m2 w atrakcyjnej
cenie - 508 240 831
NOWY dom - komfortowy w Jeleniej Górze niedaleko centrum z
bezpośrednim dostępem do lasu
działka bez sąsiadów. Sprzedam
bez pośredników - 785 535 629
NOWY dom - tanio - Oferujemy
Państwu nowy dom w zabudowie
bliźniaczej. Cena ofertowa 590
tys. Nieruchomości Partner - 604
508 308
OBIEKTY po masarni w Świerzawie. Cena do uzgodnienia - 514
600 108
OKAZJA budynek - mieszkalno
usługowy w Piechowicach. Dochodowy sklep, klimatyzacja, parking,
bardzo dobry punkt miasta. Mieszkanie - 506 030 558
OKAZJA dom - w zabudowie szeregowej środkowy segment 217
m/2 5 pokoi kuchnia, łazienka, C.O.
woda, gaz taras, balkon, cena 350
000 - 607 592 054
OKAZJA pilnie dom - blisko centrum atrakcyjna cena - 500 122
447
OK A Z JA spr zedam budynek mieszkalno usługowy w Piechowicach. Bardzo dobrze prosperujący
sklep z klimatyzacją i parkingiem.
Bardzo dobry punkt miasta - 506
030 558
OKAZJA! - Mieszkanie 2 pokojowe, 5 3 m2, blok z c eg ł y na
Zabobrzu III, 2 balkony, stan bardzo
dobry. 165.000 zł. CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
OKAZJA! Nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. 33
m2, cena 106.000. Bez pośredników i prowizji. Udoskonala oferta
na własne mieszkanie - 605 885
085
OKOLICE Małej Poczty - mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2 w bloku
z cegły, z balkonem, rozkładowe.
2 28.0 0 0 zł. CeLDO M, Cezar y
Chalecki - 601 758 845
PÓŁ domu, podział w poziomie Osiedle Czarne - 693 984 931
PIĘKNA kawalerka 26 m2 - w
ścisłym centrum. Doskonała lokalizacja. Budynek - cegła. Wymienione okna i instalacje. Remont w
2007. Bardzo niski czynsz - 502
559 629
PIĘKNE działki budowlane - pod
Twój dom - obejrzyj - 508 240 830
POŁOWA domu - Wojcieszów 50
m2 malownicza lokalizacja, do
remontu. Cena 90.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156
552
POŁOWA domu na wsi z zabudowaniami gospodarczymi - 723
174 211
PRZYTULNE mieszkanie - ładne
mieszkanie 2 pokojowe o pow.
53,88 m2, pierwsze piętro, dobry
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?
Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
standard, Zabobrze III, czynsz 309
zł/m-c, podłogi panele, kuchnia
i łazienka kafle. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
REMONT Y mieszkań domów
biura - Tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp.
ogólnobudowlane okolice Jeleniej
Góry - 721 207 152
ROZPOCZĘTA budowa segmentów - mieszkaniow ych z duż ą
działką k.Lwówka - tanio - 514
600 108
SOSNÓWKA - mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2, parter, rozkładowe,
po remoncie kapitalnym, bez czyns zowe. 125.0 0 0 z ł. C e LD O M ,
Daniel Lenik - 661 114 212
STAN idealny - komfortowe mieszkanie na Zabobrzu III, 63 m2, 3
pokoje, z balkonem, rozkładowe,
po remoncie kapitalnym. 249.000zł.
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
SZKLARSKA Poręba - 2 pokojowe
40 m2 w stanie deweloperskim
poza ścisłym centrum, teren ogrodzony, zagospodarowany, ładne
widoki sprzedam Euro-Dom - 601
540 292

kładowe, doskonałe na działalność
gospodarczą. 197.000zł. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
XX - lecia - mieszkanie 2 pokojowe,
34 m2, z balkonem. 125.000zł.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114
212
Z powodu wyjazdu - mieszkania
na Zabobr zu III po kapitalnym
remoncie, niski czynsz 180 zł - 695
989 948
Z ABOBR ZE 37 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, po remoncie III p. bez
pośredników cena 136 tys. - 502
198 210
Z A BO B R Z E I - mie s zkanie 3
pokojowe, 51 m2, z balkonem,
rozkładowe, dobra lokalizacja.
185.000zł. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
ZABOBRZE I, 2 pokoje - Rozkładowe mieszkanie, 37 m2, 139.000
zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
ZABOBRZE II - mieszkanie 3 pokojowe, 65 m2, II piętro, zadbane, rozkładowe, z balkonem. Atrakcyjna
cena: 197.000zł. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845

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

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

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

KAWALERKĘ bez pośredników
- Może być do remontu. Teren Jeleniej Góry i Cieplic - 501 676 301
KUPIĘ 2 pokojowe - mieszkanie na
parterze w Jeleniej Górze i okolicach. Do 140 tys. Bez pośredników
- 880 462 049

SZKLARSKA Poręba, dwupokojowe, 47 m2 - ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc, po
kapitalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz - 517 353 026

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie 3 pokoje - do 200
tys. lub dom do 250 tys. w Jeleniej
lub Cieplicach bez pośredników
- 505 290 710

TR Z YPOKOJOWE - 51 m2 na
parterze w bloku z balkonem , spółdzielcze własnościowe, osiedle XX
lecia Euro-Dom sprzedamy - 601
540 292
TRZYPOKOJOWE Zabobrze - bardzo ładne na drugim piętrze 86 m2
- 662 112 344
TYLKO 80.000 zł. za dom - Mały
dom w Jeżowie Sud. - 505 074
854
W Kowarach - dwupokojowe na
piętrze - 506 002 202
WYCZÓŁKOWSKIEGO - mieszkanie 3 pokojowe, 63 m2, parter, roz-

Kupię dwupokojowe, ma ł e z
balkonem bez pośredników na
Zabobrzu do 100 tys. gotówka
- 661 305 160
Kupię dwupokojowe w okolicy
Jeleniej Góry z ogródkiem do 100
tys. - bez pośredników - suche,
C.O. gaz, bez parteru i poddasza
do zamieszkania - 661 305 160
DOM do remontu - w okolicach Jeleniej Góry. Pilnie! NŻ - 667 219 752
DZIAŁKĘ budowlaną - dom lub ziemię w Świeradowie Zdr. lub okolicy
- 692 950 333
DZIAŁKĘ budowlaną - w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry do 1500 m2,
dla zdecydowanego klienta. NŻ
- 667 219 752
KAWALERKĘ - w centrum Jeleniej
Góry, zdecydowany klient, płatność
gotówką. NŻ - 667 219 752

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

SZKLARSK A Poręba 45 zł/m2
- działka z możliwością zabudowania. Szklarska Dolna Nieruchomości Zebrowscy - 501 736 644

TANIO trzy pokoje - mieszkanie
na pierwszym piętrze o pow. 67,2
m2 w kamienicy, blisko centrum,
duża kuchnia ze spiżarką, nowe
instalacje i okna. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji

KUPIĘ mieszkanie - w Kowarach
- 506 002 202

TANIA kawalerka 30 metrów Pilichowice 35 tys. zł Sudety - 721
824 886

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

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

ZABOBRZE II 63 m2 - rozkładowe,
zadbane mieszkanie 3 pokojowe
w atrakcyjnej cenie: 191.000zł.
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845

Kupię 0,5 h ziemi w Wrzeszczynie, przyległe do Bobru rolne ok.
– 886 206 160

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

KUPIĘ mieszkanie 2 pokojowe - z
balkonem w ok. Morcinka (od 45m2)
- 783 369 291

KUPIĘ ogródek - w Jeleniej Górze
lub okolicy - 668 848 927
MAŁY domek - Dla zdecydowanego klienta, okolice Jelenia Góra.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
MIESZK ANIE II - piętro - zdecydowanie kupimy mieszkanie
o powierzchni około 50 m2 na
pierwszym piętrze na Zabobrzu
I lub w centrum, płatne gotówką.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
MIESZK ANIE w Cieplicach - 2
pokojowe, minimum 50 m2, do 200
000 zł, zdecydowany klient. NŻ
- 667 219 752
PILNIE kupię kawalerkę - na Zabobrzu - 509 949 961
PILNIE za gotówkę mieszkanie
- 40~55m do 200 tys. najlepiej
pierwsze piętro - 500 122 447
ZDECYDOWANIE kupię mieszkanie - 2 pokojowe 45~55m do 200

tys. z balkonem nie Zabobrze - 500
122 447

dwa mniejsze lub inne propozycje
- 606 100 421

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

PL AC Ratuszow y na mniejsze
- Zamienię 54 m2, 3 pokoje zadłużone, ogrzewanie z sieci, częściowo
po remoncie, 4 piętro, na mniejsze
w Centrum - parter lub 1 piętro - 517
171 414

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 w Cieplicach lub
Jeleniej Górze - 075 64 18 666
55 m2 na większe - okazja - Mieszkanie po kapitalnym remoncie. Zamienię na 4,5 pokojowe do remontu.
Atrakcyjne warunki zamiany, możliwość negocjacji. Okolice Jeleniej
Góry - 694 971 747
DUŻE mieszkanie willowe – 125 m2
w Kowarach po kapitalnym remoncie, do wynajęcia, zamiany lub inne
propozycje w otoczeniu drzew, oaza
spokoju - 501 598 152

ZAMIANA mieszkania - (pokój z
kuchnią) ok. 30 m2 na większe,
mieszkanie moje jest po remoncie. Może być zadłużone lub do
remontu. - 69 140 255
ZABOBRZE I, 3 pokoje, balkon
52,80 m2, 4 piętro. Do negocjacji
- 667 310 800
MIESZKANIE - 72 m2 na mniejsze
może być kawalerka większa - 669
569 669
MIESZKANIE 30 m2 - na podobne
Sobieszów na Cieplice podobne w
bloku - 605 223 778
MIESZKANIE 69 m2 - 3 pokoje na
dwa pokoje Zabobrze z dopłatą
- 692 413 797

JELENIA Góra na Cieplice - Mieszkanie 53 m2, słoneczne i wyjątkowo
ciepłe, 1p, trzy pokoje na Zabobrzu
I /dobra lokalizacja/ zamienię na
większe w ładnym miejscu Cieplic
lub na część domu /dopłacę rozsądne ceny - 796 635 171

Z AMIENIĘ mał ą kawalerkę 25
m2 na parterze. Niski czynsz na
większe najlepiej dwupokojowe
- 508 449 272

KAWALERKA na większe - Pokój,
kuchnia z oknem, łazienka. Niski
czynsz, słoneczne, 1-sze piętro.
Obok sklepy, przychodnia, apteki.
Zamienię, inne propozycje - 791
780 333

WYNAJMĘ mieszkanie za Zabobrzu - ul: Karłowicza - 608 079
325

KOMFORTOWE mieszkanie 72 m2
- na mieszkanie na parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry lub na

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

DO wynajęcia pokój, garaż – 075
75 215 95, 695 605 043
KO M FO R T O W E 3 p o k o j o w e
miesz kanie, umeblowane na
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OG£OSZENIA
58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
tel.: 075/ 75-27-500
pk@karr.pl
www.karr.pl

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

LOKALNY PUNKT KONSULTACYJNY JEST DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:
● JELENIA GÓRA (UL. 1 MAJA 27) W DNI ROBOCZE W GODZINACH 7.30-15.30
● LUBAŃ (UL. ARMII KRAJOWEJ 30) W PIERWSZĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA
WGODZ. 8.00-12.00
● ZGORZELEC (UL. PARKOWA 1) W DRUGĄ I CZWARTĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ.
8.00-12.00
*usługi świadczone zgodnie z regulaminem PK są bezpłatne
Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć instytucji, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego
rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia, w tym ze środków UE.
Działalność Punktów Konsultacyjnych, w tym promocja realizowanych przez nie działań, finansowana jest
ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”,
finansowanego z Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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OG£OSZENIA
Placu Ratuszow ym – 075 75
263 36

sypialni i łazienki. Nieruchomości
Partner - 604 508 308

WYNAJMĘ pokój w tym łazienka
i kuchnia do korzystania – 696
596 887

187024. Kawalerka - Cieplice 50
m2 z ogródkiem i miejscem parkingowym N.Ż - 509 156 552

KO M PLE TN I E w y p o sa ż o n a
kawalerka dla osoby samotnej
bez zwierząt 500 zł + liczniki
– 886 206 160

186410. Kawalerka w Cieplicach
- do w ynajęcia. Umeblowana,
kompletnie w yposażona. Cena
w ynajmu: 1 osoba – 70 0 zł, 2
osoby - 850,3 osoby 1000 zł. - 605
328 066

LOKAL 80m2 na magazyn, hurtownię, ma łą produkcję, wc,
biuro, siła w Jeleniej Górze – 888
371 746
KAWALERKA w Jeleniej Górze
30m2 – umeblowana – 798 523
541 po 19:00
POKÓJ z kuchnią Zabobrze Ip.
– 075 75 316 95
MIESZKANIE - dwa pokoje, kuchnia, aneks kuchenny, łazienka
Jel enia G óra - ul: Rod z inna
- cena przystępna - 787 146 919
i 693 248 151
187287. 3 pokojowe na Zabobrzu
- zadbane - 70 m. Na Kolberga (2
piętro) 1200 + liczniki. Umeblowane, zadbane - 604 231 635
187348. Apartament w centrum
- Mieszkanie luksusowe, wyposażone, składające się z pokoju połączonego z aneksem kuchennym,
sypialni, łazienki. Nieruchomości
Partner - 604 508 308
187017. Apartament w centrum
- Lokal nowy w pełni wyposażony
i umeblowany. Składa się z salonu
po ł ączonego z kuchnią , małej

187033. Lokal biurowy - Wojska
Polsk iego 42m po kapit alnym
remoncie idealny pod gabinet lub
biuro N.Ż - 509 156 552
186875. Lokal centrum 128 m2
– centrum, po kapitalnym remoncie,
idealne na biura, gabinety, szkółki
itd. lub mieszkanie - 505 033 080
187437. Lokal użytkowy - 1-go Maja
50 m2 po kapitalnym remoncie,
osobne wejście duża witryna. Cena
1500 zł. N.Ż - 509 156 552
187028. Połowa domu - Sobieszów
120 m2 po kapitalnym remoncie
N.Ż - 509 156 552
187373. Wynajmę - 2 lokale użytkowe: 42 m2 w okolicach sądu
za 2300 zł, 52 m2 za 1500 zł w
centrum. Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
3 pokoje - z osobnymi drzwiami,
plus aneks kuchenny, plus łazienka,
w każdym pokoju są wstawione po
2 łóżka - 510 002 442
42M2 - przedpokój, łazienka, aneks
kuchenny, duży salon. Możliwość

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

zamieszkania do tr zech osób.
Mieszkanie jest nowe, zadbane, w
pełni umeblowane. Wyposażenie
o wyższym standardzie 900zł +
opłaty - 691 186 192

Wolności, okolice nowej Straży
Pożarnej - 505 865 407

HALE produkcyjno - magazynową
- w Jeleniej Górze - 514 600 108

DUŻE mieszkanie willowe - eleganckie duże mieszkanie 125 m2
dla profesjonalnych w Kowarach.
Kuchnia 3 pokoje, 2 łazienki, parking w otoczeniu dr zew - 5 01
598 152

LOK AL handlow y 45 m2 - na
parterze w centrum Jeleniej Góry
- 504 105 087
„ Pod Jeleniami” - do wynajęcia
mieszkanie 42 m2 otwarty salon
z aneksem kuchennym łazienka
przedpokój umeblowane i wyposażone - 691 186 192
114M2, Cieplice - mieszkanie 3
pokojowe, komfor towe, rozkładowe, I piętro. Czynsz najmu 1800
zł. CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845
POKOJOWE od zaraz - na dłuższy
okres 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu (40m2) 1150 zł (z czynszem, w tym woda) + prąd i gaz
według liczników - 609 601 604
2 pokoje - nieumeblowane dwu
pokojowe na Zabobrzu wynajmę
- 605 450 019
POKOJOWE - umeblowane - dwu
pokojowe umeblowane, kuchnia,
łazienka, duży balkon - 1000 zł +
liczniki + kaucja - 608 134 616

DO wynajęcia - poddasze w domku
jednorodzinnym w Jeleniej Górze
dla 2 lub 3 osób - 781 95 75 35

HALE / magazyn - halę produkcyjno - magazynowa w Jeleniej
Górze - 514 600 108

LOK AL użytkowy – 1 go Maja,
50 m2 po kapitalnym remoncie z
osobnym wejściem i dużą witryną
N.Ż - 509 156 552

KARPACZ kawalerka - do wynajęcia - 509 545 110
KARPACZ w centrum wolne - z
pełnym umeblowaniem, po remoncie, słoneczne od zaraz dla zainteresowanych, niskie opłaty - 075
761 89 73
K AWA L E R K A - na Z ab o b r zu
730 zł z czynszem + opłaty - 514
600 102
KAWALERKA - Osiedle willowe
50 m2 z ogrodem N Żebrowscy
- 509 156 552

POKOJOWE - tanio - umeblowane
pow. mieszkaniowa 100m2 w Cieplicach wynajmę tanio. Bez kaucji
- 691 985 234

KAWALERKA - Cieplice 50 m2
na osiedlu willowym. N.Ż - 509
156 552
K AWALERK A - Kawalerka do
wynajęcia w Jeleniej Górze, 30 m2,
umeblowana. Dzwonić po 19.00
- 798 523 541
KAWALERKA - Cieplice 50 m2
po kapitalnym remoncie. Osiedle
willowe z ogrodem N.Ż - 509 156
552
KAWALERKA - Cieplice 50 m2 N.Ż
- 509 156 552

90 m2 lokal użytkowy - Paderewskiego - 506 092 349 godz. 16-20

KAWALERKA - Cieplice osiedle
willowe 50 m2. N.Ż - 509 156 552

ATRAKCYJNE mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum, po kapitalnym
remoncie, cena wynajmu i kaucji do
uzgodnienia - 606 100 421

KAWALERKA - od lipca, Zabobrze
I - Szymanowskiego! Umeblowana
- 660 zł + media – 27 m2! - 502
206 565

BIURA - 514 600 108

KAWALERKA - 32 m2 za 730 zł
z czynszem na Zabobrzu - 514
600 102

BIURA - w Jeleniej Górze i Cieplicach - 514 600 108
BIURO - wynajmę pomieszczenie
biurowe o powierzchni 20 m2 w
centrum Jeleniej Góry. Lokal na
par ter ze, wejście na wprost z
chodnika, pomieszczenie jasne,
ustawne, po remoncie. Czynsz do
uzgodnienia - 609 806 055
CENTRUM - Sypialnia salon kuchnia z aneksem i łazienka 53 m2 N.Ż
- 509 156 552
CENTRUM - mieszkanie 4 pokojowe w nowej kamienicy 1.600
zł. plus liczniki ( woda, gaz, prąd
), ogr zewanie centralne - 692
8178 17
CENTRUM - mieszkanie 53 m2.
C e n a 9 0 0 z ł. N i e r u c h o m o ś c i
Żebrowscy - 509 156 552
CENTRUM - nowy lokal - Nowy
lokal 89 m2 Kopernika, Jelenia
Góra do wynajęcia od zaraz - 694
272 526
DLA firm Sobieszów - pół domu po
remoncie. Z dostępem do Internetu.
Miejsce parkingowe. Możliwość
wynajęcia 2 lokali. Bardzo przystępna cena - 606 716 503

KAWALERKA - Oddzielne wejście,
spokojna okolic a dogodna dla
dwóch osób, oddzielne wejście,
możliwość własnego ogródka - 694
741 103
K AWALERK A Kowary - mieszkanie w bardzo dobrym stanie, w
centrum - 606 202 519
KAWALERKA w domku - samodzielne mieszkanie: pokój 15 m2,
kuchnia, łazienka, samodzielne
wejście w domku jednorodzinnym
blisko AE ładna i cicha dzielnica
- 500 250 807
K AWA L E R K A w K o w a r a c h wynajmę w Kowarach kawalerkę
umeblowaną - 607 110 724
K AWALERK A w Kowarach - w
bardzo dobrym stanie w centrum
Kowar - 606 202 519

LOKAL usługowy - Jelenia Góra,
Ul. Wolności 2, 35 m2 idealnie
nadający się na gabinet lub kancelarię, biuro. Kontakt w godz.12,oo16,oo. - 075 75 265 36, 606 245
013
LOKAL usługowy 50 m2 - łazienka,
magazyn, duża witr yna i ładne
położenie - 889 968 725
LO K A LE uż y tkowe - 2 lokale
okolice Sądu Okręgowego (42 m2,
parking) oraz 1 Maja. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
MAŁY domek - 7 km od Jeleniej
Góry 90m.N.Ż - 509 156 552
MAŁY domek - 11 km od Jeleniej
Góry po kapitalnym remoncie 90
m2 z ogrodem. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
MIESZK ANIA - Karpacz 1-2-3
pokojowe od zaraz N. Ż - 5 0 9
156 552

LOKAL 120m - Wynajmę elegancki
lokal 120 m2 na salon fryzjerskokosmetyczny, częściowo wyposażony przy głównej ulicy w Jeżowie
- 693 100 000
LOKAL biurowy - Wojska Polskiego
42m po kapitalnym remoncie idealnie nadający się na biuro lub gabinet. Nieruchomości Żebrowscy.
- 509 156 552
LOK AL biurow y - Wojska Polskiego 42 m2 po kapitalnym remoncie idealnie nadający się na gabinet
lub biuro N.Ż - 509 156 552
LOK AL na gabinet - b.tanio Poszukuję osoby chętnej do wspól-

M I ES Z K A N I E 2- u p okojowe słoneczne, w pełni wyposażone i
umeblowane, duży balkon. Cena:
1.000 zł m-ie + opłaty eksploatacyjne i czynsz 150 zł. Kaucja: 2.000
zł. - 608 134 616
MIESZKANIE 3 pokojowe - trzy
pokojowe mieszkanie w Podgórzynie - 075 76 216 67
MIESZKANIE dwa pokoje - kuchnia, łazienka, słoneczne, umeblowane 1000 zł + opłaty, kaucja
- 608 134 616
M I ES Z K A N I E J e żów Sudec k i
- pokój, łazienka, toaleta, kuchnia,
przedpokój - 721 115 994
MIESZKANIE w centrum - 2 pokojowe do wynajęcia w centrum. Pow.
około 60 m2. Łazienka z wanną,
umywalką i pralką. Koszt 900 zł +
licznik za energię+ czynsz 207 zł.
Kaucja 1500 zł. - 501 167 262
MIESZKANIE w centrum - Karpacz-od zaraz po remoncie dwupokojowe na dłuższy czas powyżej
roku wynajmę dla rodzinki. Opłaty
uzgadniam osobiście - 601 170
624
MIESZKANIE w Karpaczu - mam
do wynajęcia duże mieszkanie w
Karpaczu 800 zł + opłaty (4 pokoje)
514 600 108
NOCLEG w Karkonoszach - pokój
z łazienką, pokój dwu osobowy
- 512 428 700
OD zaraz - przytulne wykończone
w drewnie poddasze w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze dla
2 lub 3 osób - 781 957 535
OD zaraz pokój - Od zaraz pokój
dla dziewczyny w mieszkaniu w
centrum. Koszt 266 zł + rachunki.
Proszę dzwonić po 18. - 513 969
885
O DSTĘPNE z a lokal - oddam
w dzierżawę lokal za odstępne
w y r em o ntowany 3 0 m et r ów –
507870086

MIESZKANIE - Blisko centrum 62
m2 po kapitalnym remoncie N.Ż
- 509 156 552

POŁOWA domu - Sobieszów 4
pokoje z ogrodem i miejscem parkingowym N.Ż - 509 156 552

MIESZKANIE - Karpacz 100 m2
umeblowane na Osiedlu Skalnym.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552

POŁOWA domu dla firmy - Sobieszów 120m po kapitalnym remoncie
z miejscem na parkowanie samochodu N.Ż - 509 156 552

MIESZKANIE - Karpacz 1, 2, 3
pokojowe blisko centrum. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156
552

POKÓJ - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej.
Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. GG: 279809 9 - 798
421 721

MIESZKANIE - nowe komfortowe
70 m2 w Cieplicach N.Ż - 509
156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62 m2.
N.Żebrowscy - 509 156 552
M I ES Z K AN I E - w c entr um 5 3
m2 na III piętrze. Nieruchomości
Żebrowscy. - 509 156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62 m2, 2
pokoje, kuchnia z aneksem kuchennym N.Ż - 509 156 552
MIESZKANIE - Wojska Polskiego
90 m2. N.Ż - 509 156 552

MIESZKANIE - Kiepury 62 m2 N.Ż
- 509 156 552

LOKAL - Nowy 60 m2 do wynajęcia
w Jeleniej Górze - Cieplicach przy
ul Wolności. - 601 793 260

MIESZKANIE – 52 m2 na piętrze,
do kapitalnego remontu. Rozliczenie w czynszu. Ul. W. Pola - 602
497 946

MIESZKANIE - (od lipca) umeblowane mieszkanie 50m2 pr zy
ul. Elsnera, dla trzech studentek.
Cena: 800 zł + liczniki( + 1000zł
kaucji); możliwość przetrzymania
mieszkania przez wakacje za 300
zł/mies. - 664 996 398

KO WA RY 1/ 2 l o k a lu c e nt r um
- Kowary powierzchnia handlowa
ok. 15 metrów w centrum - 601
876 558

DLA firmy - Sobieszów - 120 m2
(piętro domu) wynajmę firmie w
Sobieszowie. Spokojna dzielnica,
miejsce parkingowe, blisko od
głównej ulicy, łącze internetowe.
Atrakcyjna cena - 606 716 503

DO wynajęcia mieszkanie - mieszkanie 1 pokojowe, nowe, na ul.

LOKAL usługowy - 50 m2 - 1500
zł - 514 600 108

MIESZKANIE - nowe w centrum 50
m2 w kamienicy. Cena 900zł. N.Ż
- 509 156 552

LOK AL - na parterze, do kapitalnego remontu. Rozliczenie w
czynszu. Przy ul. W.Pola - 602
497 946

DO wynajęcia - przytulne wykońc zone w drewnie poddasze w
domku jednorodzinnym w Jeleniej
Górze dla 2 lub 3 osób od zaraz
- 781 95 75 35

LOKAL użytkowy - od czerwca
2009, w centrum Jeleniej Góry 40
m2 - 792 216 995

KO M FO R TO W E m i e s z k a n i e Nowe 70m2. Cicha malownicza
lokalizacja N.Ż - 509 156 552

DLA firmy - W Sobieszowie po
kapitalnym remoncie 4 pokoje.
Miejsce na parking. Nieruchomości
Żebrowscy. - 509 156 552

POMIESZCZENIE pod działalność
produkcyjną lub magazynową.
Powierzchnia: 60 - 100 m2. Lokalizacja: Piechowice Górne - 695
784 230

LOKAL na magazyn - 100 m2 - 100
metrów na magazyn lub produkcję przydział mocy do 60 kW, dogodny
dojazd, teren pilnowany 700 zł.
Jelenia Góra - 601 876 558
LOKAL użytkowy - Ul. Wolności 2,
35 m2, I piętro, idealnie nadający
się na gabinet lub kancelarię, biuro.
Kontakt w godz.12,oo-16,oo. - 075
752 65 36,606 245 013

KAWALERKA - od lipca, 27 m2,
Zabobr ze I - Szymanowskiego
- 670 zł + media – umeblowana
- 502 206 565

60 m2 w Cieplicach - Do wynajęcia
mieszkanie w Cieplicach z tarasem.
2 pokoje, wyposażona kuchnia i
łazienka. Blisko politechniki! 700 +
liczniki - 721 744 036

LOKAL na kancelarię - lokal na
kancelarię, obok sądu, w ysoki
standard - 514 600 108

HALA 120m2 - Wydzierżawię na
magazyn, produkcję itd. woda, siła,
duży plac, przy drodze głównej,
teren ogrodzony, oświetlony - 512
034 474

POKOJOWE - okolice centrum po
generalnym remoncie z balkonem.
Cicha lokalizacja. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552

POKOJE - DO wynajęcia na ul.
Długa mieszkanie 4-pokojowe w
nowej kamienicy 83 m2 od 1 go
czerwca 1.600 zł. plus liczniki (
woda , gaz , prąd ) - 692 817 817

nego gabinetu. Dysponuję dwoma
pomieszczeniami, jedno jest wolne.
Niskie koszty - 792 650 902

35

MIESZK ANIE - Karpacz 1-2-3
pokojowe blisko centrum. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156
552
MIESZKANIE - Sobieszów 120m
po kapitalnym remoncie N.Ż - 509
156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62m. N.Ż
- 509 156 552
MIESZKANIE - nowe Komfortowe
70 m2 w Cieplicach N.Ż - 509
156 552
MIESZKANIE - Karpacz 75 m2 N.Ż
- 509 156 552

PÓŁ domu - z osobnym wejściem w
Wojcieszowie - 725 936 364

POKÓJ - dla jednej osoby, blisko
centrum - 602 538 838
POKÓJ - Pokój dla dziewczyny w
mieszkaniu w centrum. Koszt 266
zł + rachunki. Proszę dzwonić po
18. - 513 969 885
POKÓJ - szukamy współlokatorki
do 3 pokojowego mieszkania. Na
przeciwko UE, 200 zł + rachunki
(ok.50zł). Od zaraz - 721 109 308
POKÓJ dla dziewczyny - Wynajmę
pokój dla pracującej dziewczyny
lub studentki. Super łazienka,
kuchnia i miejsce parkingowe. Ul.
Podchorążych 300zł + opłaty 40 zł.
- 603 845 853
POKÓJ w Cieplicach - pokój z
dostępem do kuchni i łazienki w
Cieplicach - okazja - 691 985 234
POKÓJ w Cieplicach - duży pokój
z dostępem do kuchni i łazienki
- okazja - 691 985 234
SOBIESZÓW 3 pokoje - po remoncie, jasne, przestronne. Z ogródkiem w bardzo spokojnej dzielnicy.
Atrakcyjna cena - 606 716 503
SOBIESZÓW 3 pokoje - 3 pokojowe po remoncie w spokojnej
dzielnicy, z ogródkiem, blisko
przystanek autobusowy, sklepy,
Internet. Atrakcyjna cena. - 606
716 503

MIESZKANIE - blisko centrum 62
m2 po kapitalnym remoncie/N.Ż
- 509 156 552

SUPER oferta - Mam do wynajęcia
kawalerkę w Karpaczu Kompleksowo urządzona z możliwością
bezpłatnego korzystania z placu
zabaw i basenu cena 700zł z czynszem i opłatami - 514 600 102

MIESZK ANIE - Po kapitalnym
remoncie, 63 m2, blisko centrum
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552

TANIO 3 pokojowe - pr zedpo kój, kuchnia, łazienka - 100m2 w
Cieplicach. Okazja - tanio - 691
985 234

MIESZKANIE - Karpacz 100 m2
N.Ż - 509 156 552
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TRZY pokojowe Kiepury - 1100 zł
plus opłaty licznikowe, Biuro Nieruchomości City - 662 112 344

KARPACZ - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie w bloku N.Ż
- 509 156 552

UMEBLOWANE 3 pokoje - umeblowane, zadbane 3 pokojowe mieszkanie na Pl. Ratuszowym - 075
75 263 36

K AWALERK A - z oddzielnym
wejściem, możliwością własnego
ogródka, bezpośredni kontakt z
naturą mile sąsiedztwo, wszystkie
media, dogodna cena - 694 741
103

W Cieplicach - mieszkanie 100
m/2, trzy pokojowe na parterze w
domu dwurodzinnym. Mieszkanie
znajduje się na ul. Wolności - 601
285 290
W C i e p l i c ac h - m i e s z k a n i e o
powierzchni 100m/2 na parterze
od czerwca 2009 rok. Mieszkanie w budynku dwurodzinnym na
ul.Wolności. - 601 285 290
WSPÓŁLOKATOR - do pięknego
pokoju w centrum 10 min od Akademii 5 min od Placu Ratuszowego
30 0 zł +media- od zaraz - 663
226 009
WYNAJMĘ - mieszkanie 3 pokojowe studentom lub fi rmie od 01
lipca 2009r. Można mieszkać po
dwie osoby w pokoju. Wspólna
łazienka z toaletą 1 500 zł + liczniki. Bez kaucji, płatne z góry - 667
310 800
WYNAJMĘ nowe mieszkanie - 36
m2 w centrum Jeleniej Góry = 900
zł + media - 693 100 000
WYNAJMĘ w Cieplicach - mieszkanie 100m/2, trzy pokojowe na
parterze w domu dwurodzinnym.
Mieszkanie znajduje się na ul.
Wolności - 601 285 290

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
POKOJOWE - mieszkanie w granicach 600 zł + opłaty, może być do
remontu - 504 532 871
2 pokojowe - umeblowane mieszkanie do wynajęcia w Jeleniej Górze
od maja (tanie) - 787 509 032
POKO JOW E blisko c entr um mieszkanie 48 m2 na Wyspiańskiego umeblowane 800 zł + media
+ kaucja. Nowe okna i centralne
ogrzewanie, blisko Intermarche
- apteka - 601 922 739
2 pokojowe, małe w JG - dla studentów, cena do 700 zł + media,
możemy się wprowadzić od zaraz
- 793 252 944
BEZ pośredników - w Cieplicach
2 pokoje w dobrej cenie na dłużej
- 665 277 666
CHCE wynająć - mieszkania 2 pokojowego tanio, ale w dobrym stanie.
Najlepiej w okolicach Wzgórza
Kościuszki - 796 758 191
DOM Mieszkanie - wynajmę na
dłuższy okres Karpacz, Miłków
- 608 534 975

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowoprodukcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra-Kowary - 601 221
559, 502 548 771
KAWALERKĘ - umeblowaną (preferowane Zabobrze) bez pośredników - 609 582 841

loqwa@wp.pl, telefon po g.18 - 695
828 601
SZUKAM do wynajęcia - mieszkania - 2 pokoje z balkonem do 900
PLN + liczniki dla trzech osób pracujących od maja, poza Zabobrzem
libra25-81@o2.pl
SZUKAM lokalu lub stoiska - ok.30
m2, najlepiej w sklepie spożywczym. Jelenia Góra lub okolica lub
osobnego lokalu - 509 211 282
SZUK AM mieszkania - 1 lub 2
pokojowego na terenie Jeleniej
- niedrogo lub zaopiekuje się mieszkaniem za opłaty bieżące. Bez
pośredników - 662 393 550
SZUKAM mieszkania - zdecydowanie wynajmę mieszkanie minimum
3 pokojowe dla rodziny na dłuższy
okres - 793 901 588
WYNAJMĘ pokój Cieplice - chętnie - najlepiej w Cieplicach - 511
692 472

MIESZKANIE - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie w Karpaczu,
tylko w bloku N.Ż - 509 156 552

MOTORYZACJA
KUPIĘ

MIESZKANIE w Karpaczu – dla
zdecydowanego klienta 3 pokojowe
mieszkanie w bloku. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552

KUPIĘ auta całe i powypadkowe
- 663 393 415

PA R A w y n a j m i e k a w a l e r kę wynajmiemy ładną i umeblowaną
kawalerkę w przystępnej cenie na
dłuższy okres - 665 839 239

SKUP najwyższe ceny! - Kupię auta
w atrakcyjnych cenach do 6000zł,
proszę o sms z opisem auta i jego
ceną. Auta mogą być do drobnych
napraw blacharskich, bądź mechanicznych. - 608 382 458

PILNIE poszukuję - matka z dzieckiem szuka kawalerki w Jeleniej
Górze - częściowo umeblowanej do
500 zł+ media. - 603 442 522

AUTOLAWETA 24h - transport aut
po wypadku, usługi motoryzacyjne,
skup aut powypadkowych, parking
24 h - 886 418 051

PO D rest aurac j ę - p o s zukuje
lokalu w centrum Jeleniej Góry
- powierzchnia 200 m2 pod restauracje - Pilnie - 508 240 828

AUTOSKUP kupię - każde auto po
wypadku w całości na części, odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 886 418 051

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

KAŻDE auto w rozsądnej cenie
kupię - Również za wyrejestrowane
- 723 879 996

POKÓJ - dla niepalącej osoby 300
zł/mc na Kiepury - 600 560 172
POKÓJ ok. Karpacza - niedrogo
pokój w okolicach Karpacza. Pracująca studentka - 784 942 492
POSZUKUJĘ - pawilonu lub
domku z drewna handlowego lub
do przekształcenia na handlowy
wynajmę lub odkupie kontakt proszę tylko o maile robek13@vp.pl
- +353857432900
POSZUKUJE kwatery - dla 6 osobowej brygady pracowników w Kowarach lub okolicy na okres 6-7 m-cy.
Czynsz do 900 PLN. Umeblowanie
niekonieczne - 508 240 829
POTRZEBNA kawalerka - poszukuję (małej) kawalerki w Jeleniej
Górze lub okolicy od 1.09.2009 dla
studentki do 500 zł. Mile widziany
dostęp do Internetu. GG746662,

KUPIĘ całe, powypadkowe - również angliki, odbieram własnym
transportem - 605 769 973
KUPIĘ Fiat Punto - lub inny samochód zarejestrowany, może być
do napraw w cenie do 4000 - 603
182 814
KUPIĘ każde auto całe - powypadkowe, posiadam własny transport,
gotówka od ręki - 604 899 303

KUPIĘ każde auto całe - lub uszkodzone bez przeglądu i oc odbiór
własnym transportem gotówka od
ręki - 888 872 887

Mazda 626 turbo diesel, rok 94
bordowy metalik – 516 336 158

sprzęgło, układ wydechowy i tarcze
i klocki - 604 403 418

Quad ATV 110 Mni Traper+R – 501
223 620

KUPIĘ każde auto całe - lub uszkodzone bez przeglądu i OC gotówka
od ręki odbiór własnym transportem
- 788 076 487

Quad ATV 110 Mini Gryzli – 501
223 620

DAEWOO Tico - pierwszy właściciel 1997 rok - 5 litrów na 100 km
- 505 311 776

KUPIĘ Mercedesa 123 - 725 868
511

Quad ATV 110 Cobra – 501 223
620

KUPIĘ samochód osobowy - może
być uszkodzony, zarejestrowany lub
nie - 725 868 511

Quad ATV 110 TIGER – 501 223
620

KUPI Ę zdecydowanie - ka żde
stare auto własny transport - 787
233 050
SKUP aut - Firma kupi auta cale
lub uszkodzone, bez przeglądu i
oc, odbiór własnym transportem
- napisz sms oddzwonimy - 888
872 887
USZKODZONE, pow ypadkowe
- całe również angliki. Odbieram
własnym transportem - 510 522
968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Terenowy Daewoo Musso, 2001,
diesel, automat, 168mk, TDI 4x4,
klimatyzacja, ABS, hak, alufelgi,
elektryczne ogrzewane szyby
i lustra, nowe w tr yski, nowe
w ycieraczki, zarejestrowany,
ubezpieczony, do czerwca 2009
- tel. System głośnomówiący 075
61 37 652
Sprzedam, zamienię na mniejszy
samochód Berlingo 1.9D, przebieg 67 tys. km, bezwypadkowy,
5 osób, 650 kg, czerwony metalik,
pier wszy właściciel, kupiony
w salonie – 075 75 215 95, 695
605 043
Kanistry 20L około 30 szt. cena
do negocjacji – 669 569 669
CITROEN XANTIA rok 1994. 2 litry
benzyna, zielony metalik, stan
bdb., przebieg 112 tys. km, pierwszy właściciel, w kraju opłacony,
zarejestrowany – 691 455 758
Cross Kavasaki Kx 85,30 KM,
19 9 8 r o k , p r z yg o t ow a ny d o
sezonu 4.700 zł. – 504 596 483
MERCEDES 124, dwa litry diesel
rok 1992 beżowy stan db. – 697
793 186

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

Tel: 0-601-750-147

Quad ATV 110 Mini Raptor – 501
223 620

Mini Cros 50 Sprox – 501 223
620
Skuter 50 Prymus2 Nowy! – 501
223 620
Skuter50XXL Modo2 – 501 223
620
CITROEN XANTIA 2 litry benzyna, rok 1994 zielony metalik,
stan bdb. przebieg 113 tys. od
stycznia w kraju, zarejestrowany,
opłacony – 697 793 186
Uno 903 cm 91 rok. Stan dobry za
650 zł. – 668 604 292
Opel Vektra 93 rok 1.6 benzyna,
zadbany, nie wymaga wkładu
fi nansowego 3300 zł – 508 383
074
Ford Eskort 1.6, 16V, 1995, radio,
sz yberdach, zadbany, dobr y
stan, za 2500 zł – 510 802 556
FIAT Brava 1.4 - 12v 4600 zł do
negocjacji - pilnie - 506 618 622
OPEL Omega - kombi B 1994 rok
2000 cm3 z instalacją gazową.
Cena do uzgodnienia - 668 816
467
ASTRA z 2003 rok diesel - Koloru
srebrnego, mały przebieg z książką
serwisowa, klimatyzacja, elektryka i
inne. Stan idealny!!! Sprowadzona z
Niemiec do opłat - 793 608 323

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.

ESCORT 1.4, kombi, 92 - czerwony,
zadbany, ubezpieczenie i przegląd
do końca 2009r, dodatkowe 4 koła,
radio Pioneer + kolumny, Cena 1700
zł, do negocjacji - 783 640 119
FIAT - Cinquecento - 1993 - uszkodzony z tyłu - pilnie - 723 885 108
FIAT 126p tanio - rok produkcji 1997,
stan dobry do wymiany jedynie tłumik, trzeba opłacić ubezpieczenie i
przegląd cena 500zł do negocjacji
- 782 510 187 lub 781 084 339

AUDI A4 - 1.8 125 KM elektryczne
szyby, lusterka, szyber dach, podgrzewane fotele, alufelgi, centralny
zamek, zarejestrowany, ubezpieczony nie wymaga wkładu finansowego - 889 075 355

FIAT Bravo 1,9 TD 1997 rok - po
wymianie wahaczy, amortyzatorów,
klocków rozrządu, w b.dobry stanie
przebieg 130 tys. czarny 8500 - 509
489 787

AUDI A4 kombi - 97 - 1.9TDI 110ps
srebrny metalik, opłacone zarejestrowane alu 17 cali pełna elektryka,
alarm z domykaniem szyb itp. Cena
17.500 zł - 602 698 100
AUDI A4 - 95 - 1,8 pb + gaz - 95 rok,
pojemność 1,8 + LPG w sekwencji.
Wyposażenie to, co w standardzie
+ klimatronik. Do zrobienia: 3 elementy do pomalowania, wyświetlacz
klimatyzacji, dolny wahacz Cena do
negocjacji - 503 575 602

BMW E39 rok 94 - Silnik1.6, elektryczne lusterka, szyber, wspomaganie kierownicy, abs, centralny
zamek, szyber, airbag, alufelgi,
zarejestrowana, c ena 55 0 0 zł
Mysłakowice - 507 930 010
BMW-320 i - stan bardzo dobry lub
zamiana - 510 210 184

CINQUECENTO 900 - 1996, czarny,
ważny przegląd i OC, cena 1500 zł
- 888 604 253
CITROEN xm 2,1 TD 12v - 12v rok
1990, stan dobry, ważne opłaty,
skora, klimatronik, drewniane
wykończenia, alu felgi, pilnie tanio
- 607 461 674
CLIO Grandtour 1.5 dci - na gwarancji, 1.5 turbo diesel 70KM, 4 x
poduszka, klimatyzacja, ABS, radio
CD, wersja kombi, cena 41900 zł
- 604 132 720

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

ESCORT za 500zł - 91 rok - kombi
uszkodzony silnik brak opłat i OC
- 603 265 722

FIAT Brava 4700 zł - 1.4 12v klimatyzacja, poduszki, uszkodzony
katalizator do negocjacji - 506
618 622

SUBARU Libero Fuji 1994r. 1,2
benzyna 6 osobowy czer wony.
Po wymianie paska rozrządu do
wymiany bęben tylny i klocki hamulcowe. Cena 3 000zl do malej negocjacji - 792 174 318

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

ESCORT kombi - 1992 rok polska
dokumentacja bez silnika i zawieszeń 400 zł - 886 418 051

AUDI A4 - 1997, 1.9 TDI (110 PS),
czujniki cofania montowane w ASO,
kombi, granatowe, climatronic, podgrzewane fotele. - 606 426 922

BMW 320 i - stan bardzo dobry lub
zamiana - 510 210 184

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

ESCORT diesel - 96 rok - 1,8 diesel
do poprawek blacharki 2600 zł - 510
242 940

AUDI 80 B4 - kombi 1,9 TDI - proszę
dzwonić wieczorem - 502 921 973

ŁÓDKĘ - OMEGĘ do renowacji.
Cena 1000 zł - 665 580 437

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

ESCORT 1.4 benzyna 92/96 - 92/96
rok, 1.4, elektryczne światła, webasto, silnik pracuje równo i Chico,
blacharka db+, wymieniony rozrząd,
zawieszenie. Przegląd do 02.2010,
OC 09.2009, nowe opony zimowe,
zadbane, 1500 zł do negocjacji
- 792 766 372

FIAT 126p za 200 zł - na chodzie,
możliwość sprzedaży bez papierów
cena 200zł GG 2993693 - 785
524 378

BMW 316i - 1993 1,6 benzyna stan
b.dobry atrakcyjny wygląd, bordowy
metalik na polskich tablicach - 508
255 890

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

ESCORT 1.4 91/9 6 - benzyna
Hatchback, 4 drzwiowy, czerwony,
175000 KM. Wymienione: kompletny rozrząd, zawieszenie. Do
wymiany pozostały klocki hamulcowe (ok. 100 zł). Nadkola, progi
bez śladów rdzy - 792 766 372

CLIO kombi - diesel - na gwarancji,
poduszka powietrzna, ABS, elektryczne szyby, lusterka, klimatyzacja, radio CD cena 41900zł - 604
132 720
CORSA, sprawna - tanio - rok produkcji 1991, w pełni sprawny, nowe:

FIAT Marea - weekend 96 - rok
- pojemność 1,6, granatowy met.w
ciągłej eksploatacji - wyposażenie:
klimatyzacja, elektryczne szyby.
RO, wspomaganie kierownicy,
wnętrze zadbane, cena 6500 do
negocjacji - 511 667 424
FIAT Uno 96 rok - w całości lub
części min silnik w stanie b.dobrym
z małym przebiegiem, sprawny na
chodzie bez przeglądu i OC - hak
- 500 136 010
FIESTA 1,1 - benzyna - 1,700 zł.
- 1991 - 509 778 844
FORD Escort - 90 rok, 1.4 pojemność, 3 drzwi, mono wtrysk, nowe
opony, OC do 02.2010, przegląd do
12.2009, szyberdach 1400 złotych
do negocjacji - 695 789 124
FORD Escor t - tanio - 92 rok,
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji,1,4 pojemność bordowy metalic,
trzydrzwiowy, szyberdach, radio,
centralny zamek. Cena 750 zł - 604
899 303
FORD Escort 1.8 diesel - kombi 93
rok - centralny zamek, szyberdach,
stan silnika bardzo dobry, bez tylnej
szyby 1700 zł - 790 819 626
FORD Escort 1.8 diesel - rok 93
kombi, centralny zamek, kolor grafitowy, ważny przegląd, stan dobry,
bez tylnej szyby cena 2000 zł - 793
613 580
FORD Escort 900 zł - 1992 rok
5 drzwiowy zarejestrowany, stan
dobry cena 900 zł - 885 588 345
FORD Escort kombi 1.8 - rok produkcji 93, szyberdach, centralny
zamek, kolor grafi towy, przegląd,
bez tylnej szyby cena: 2000 zł do
negocjacji - 793 613 580
FORD Fiesta - 98 rok, pojemność
1,3 benzyna - 515 698 205
FORD Fiesta - 1994 1,3 2 airbagi
pomaganie kierownicy, samochodzik zadbany, (kobieta niepaląca)
uszkodzone błotnik i drzwi prawe,
cena do uzgodnienia - 600 316
661
FO R D M o n d e o - 19 9 5 , A B S ,
poduszki powietrzne, instalacja
gazowa, centralny zamek, klimatyzacja, pełna elektryka, szyber-

20 kwietnia 2009 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
dach, stan dobry, cena 3000 - 667
498 169
GOLF 3 gaz 2200 zł. - z roku 1992,
z silnikiem 1,8, 3 drzwiowy z inst.
gazową, do p[oprawek lakierniczych, do wymiany tarcza sprzęgłowa auto jeżdżące - 608 382
458
GOLF 2 1,6D - rok produkcji 1992,
sk r z y nia 5 , n owa c h ł o dnic a i
nagrzewnica, wymienione: pasek
rozrządu, bendiks, włącznik rozrusznika, klamki, popychacze,
kasetory. Ważne OC do 06.09r. i
przegląd do 10.09r. - 609 261 431
GOLF 3 - super stan - z roku 1993,
czarny, 1.6 benzyna, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, szyberdach, zadbany, opłacony 4900
zł - 608 382 458
GOLF 3 1.9 TDI kombi 1998 - 90 km,
produkcji 1998, elektryczne szyby,
ABS cz wk zielony metal, ważne OC
i przegląd, cena 9500 PLN, do niewielkiej negocjacji lub zamiana na
bmw e36 1.8 TD - 604 786 525

NISSAN Micra 1.5 diesel - rocznik
2001, czarny, cena 9500 zł - 507
930 010
NISSAN Primera - 2000 rok diesel
17200 do negocjacji - 660 699 940
NISSAN Primera 2.0d - składak rok
produkcji 1994-1992. Cena 1000 zł.
Pilne - 604 073 189
OPEL Astra w bdb. stanie - 1995
rok, hatchback. 1,4 benzyna + gaz.
2 poduszki, regulowany fotel kierowcy, immobilizer, ro, oszczędne,
zadbane, nie wymaga wkładu finansowego, jeżdżone przez kobietę.
4600 - 695 259 909
OPEL Kadet - 1,3 rok 95. Tanio i
naprawdę warto - 792 819 271
OPEL Vectra - bardzo tanio - rok
19 9 4, z ar eje st r owany, wa ż ne
OC, niebieski, 2,0 pojemność 4drzwiowy, klimatyzacja, komputer
pokładowy, ABS, centralny zamek,
alarm, elektryczne szyby lusterka,
radio, wspomaganie kierownicy.
Cena 1500 zł. - 604 899 303

GOLF 3 3100 zł - Golf 3 z roku 1992,
z silnikiem 1.8 benzyna, 5 drzwiowy,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek. 3100 zł - 608 382 458

OPEL Vectra 1989 - 1.6, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009 i ubezpieczenie ważne do 05/2009, stan
dobry, garażowany, złoty metalik,
hak holowniczy - 511 779 713

HONDA Accord - Combi 2.0 93 rok
stan bardzo dobry ubezpieczony,
ważny przegląd, pełne wyposażenie POLECAM cena do uzgodnienia
- 512 134 210

OPEL Vectra 93 - 1.6 benzyna - gaz,
stan dobry, kolor wiśnia - metalic,
bezwypadkowy, cena 1500 - 666
556 901

HYUNDAI Scoupe 1.5 - za małe
pieniądze wyposażenie to : wspomaganie kierownicy elektryczne
lusterka i szyby i szyberdach. Cena
to 2200 zł - 605 050 973
SUBARU Justy 97 silnik 1,3 benzyna napęd na 4 koła, 5 drzwiowy.
Zarejestrowany, ubezpieczony,
pr zegląd do końca roku - 663
888 728
KAWASAKI kmx 125 super - stan
bardzo dobry, motocykl jest ładny
zadbany i sprawny. Polecam - 603
861 383
KTM 450 exc - 2003, elektryczny
rozrusznik, nowe zawory, nowy
rozrząd, nowe opony, stan tech.bdb.
bez prawa rejestracji. Cena 8800 zł.
- 697 520 124
LAGUNA III 1,9 DCI - 19,000 zł
2003 rok - 509 778 844
MALUCH - Fiat 126p - głowica,
silnik, koła, szyby i inne lub całego
od razu – bardzo tanio - GG7506665
- 695 299 280
MASZYNY konne - kopaczki, siewnik grabiarka - 788 444 219
MAZDA 626 turbo diesel - rok 94
bordowy, metalik - 516 336 158
MAZDA mx3 - z 94 roku w dobrym
stanie - 669 754 623
MERCEDES 124 - diesel, pojemność 2000, stan bardzo dobry - 510
210 184
MERCEDES 124 - ładny - klimatyzacja, skóra, pełna elektryka,
aluminiowe felgi, 208 tys. książka
serwisowa. Cena 6500 zł sprowadzony - 507 930 010
MERCEDES 210 kombi - 1996 rok
2.5l manualna skrzynia biegów
pełne wyposażenie oprócz skóry
(okularnik) - cena 20.000zł - 601
578 249
MITSUBISHI Colt 1993 rok - moc:
75km, pojemność 1299, przebieg:
160000 km. Pojazd jest uszkodzony
ale można nim jeździć, po kolizji ze
zwierzęciem, ma ważny OC i przegląd - 781 499 914,75 353 49
MITSUBISHI Colt 94 - 1.3 benzyna, czerwony, 167000 km, stan
bdb., 4000zł do uzgodnienia, Mała
Kamienica - 607 728 190
MONDEO TD 3100 zł - kombi 1.8
TD, biały zarejestrowany, opłacony,
alufelgi, alarm, centralny zamek,
wspomaganie, elektryczne szyby
- 608 382 458
MOTOCYKL - cz 400cross dobrze
wygląda i jeździ - 605 462 241
MOTOLOTNIA - motolotnia - 600
560 172
MOTOR - Enduro - Yamaha 80cm.
przygotowany do rejestracji. Stan
bardzo dobry. Cena 2900 zł. - 695
537 944
MOTOR - cz 400 cross, stan dobry bardzo mocny 2600 zł do negocjacji
- 605 462 241
NISSAN Micra - Kolor turkusowy
metalic, rok 1996. Przebieg 113 tys.
km. Stan bardzo dobry. Cena 6 500
- 608 649 813

PEUGEOT 306 - 99 rok - części
- 1.4b na części - 693 828 283
PEUGEOT 309 - rok produkcji 1990
kolor grafit, pojemność 1900, diesel. Centralny zamek, elektryczne
szyby, zarejestrowany, ubezpieczony - 500 029 212
PILNIE Fiat Brava 96 - 1.4 12v
wspomaganie poduszki klimatyzacja ważny prze i OC przebieg 138
t. Cena 4600 do negocjacji pilnie
- 506 618 622
POLONEZ Atu - 1.6 GLI r. produkcji
1996 - grudzień, benzyna + LPG,
Przebieg 95 000 km, garażowany,
hak, pier wszy właściciel, stan
zadbany. Cena do uzgodnienia
- 518 555 172
POLONEZ LPG 700 zł - z gazem
ważne opłaty do jazdy pilnie - 791
244 062
POLONEZ Truck - 98, bez OC i
przeglądu, z gazem blacharka do
poprawek - 510 242 940
PRZYCZEPA - samochodowa mała
nie zarejestrowana do remontu.
Cena 250 zł. - 792 764 032
PRZYCZEPA samo-zbierająca - do
siana - 788 444 219
PRZYCZEPA, ramy i osie - przyczepa podłogowa do siana ramy i
osie TANIO - 788 444 219
QUAD at v 110 mni traper + R
- Idealny dla dzieci w wieku 5-10
lat, silnik 110cm3 4-suw,5. 5KW,
automatic+R, koła 6 cali, oświetlenie, elektryczny starter, wyłącznik
bezpieczeństwa, Gwarancja, pełny
serwis, części zamienne! RATY
- 501 223 620
RENAULT 19 - benzyna + LPG 1995 rok, pojemność 1800, czarny
metalic, elektryczne:. szyby szyberdach refl ektory, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka,
hak, immobilizer, centralny zamek,
cirbak, aluminiowe felgi - opony
zimowe z felgami. - 663 608 677
RENAULT 19 LPG 1992 - Na części
lub do remontu cena 650 PLN - 665
799 111
RENAULT Clio 2002 - 1.2 benzyna,
srebrny 71 tys. klimatyzacja, abs, 4
aribagi, wspomaganie, elektryczne
szyby lusterka środek, jak nowy
sprowadzony 2-dni w kraju - 609
43 7664
RENAULT Laguna - z silnikiem 1.9
dTi o mocy 98KM przebieg 190
000km półtora roku w kraju przegląd i OC do 30.11.2009. w kolorze
bordo. Cena 12 500zł do negocjacji.
Pełne wyposażenie bez skóry - 889
053 237
RENAULT Laguna - 2.2 diesel,
hatchback, zielony z klimatronikiem.
Miłków - 507 870 086
ROVER 111 ekonomiczny - za 850
zł - autko jest do poprawek lakierniczych - 728 835 060
ROVER 111 za 600 zł. - do poprawek lakierniczych ważne OC i
przegląd - 796 601 860
ROVER 214 tuning - warto - 1.4
benzyna, 98 rok, ubezpieczenia

i przegląd do marca 2010. nowy
alternator, głowica i uszczelka, przewody elektryczne, pompa sprzęgło,
2 komplety opon, wymieniony olej
+ filtr oleju i powietrza, 9 tys. - 660
685 399
ROVER 400 - rok produkcji 1998/99
1.6 si 111km elektryczne szyby i
lusterka klimatyzacja wspomaganie
welurowa tapicerka ważne OC i
ubezpieczenie zadbany, cena do
negocjacji - 663 368 902
SEAT Toledo - pojemność 1.8 16V
GT, rok produkcji 1994, instalacja
gazowa, hak, centralny zamek,
alarm, pełna elektryka, kolor biały.
Cena 3000 zł. - 501 017 357
SEICENTO 2000, 70 tys. km jestem jego drugim właścicielem,
stan sprawny, polecam - 791 693
002,791 693 087
SIMSON s51 - bez silnika, cena 200
zł - 781 242 765
SKODA Felicja - części - 1.3 mpi na
części - 605 769 973
SPRZEDAM uszkodzone - Volvo
460 2,0i benzyna Uszkodzone
są: lewy przedni błotnik, zderzak
przedni i oba przednie refl ektory
Auto posiada ważny przegląd do
listopada i ubezpieczenie do sierpnia Cena: 2,5 tys. PLN - 501 674
456
TANIO agregat - na gwarancji
720W/12Volt poj. baku 4,2 litra,
- 695 475 628
TANIO Żuka - w dobrym stanie i
instalacja gazowa, ważna do 2014
r.700 zł do negocjacji. Pierwsza
osoba która będzie chciała kupić
ŻUKA dostanie upust w wysokości
50zł - 075 75 15 247
TANIO Golf 3 - 3250 PLN - 1.8
benzyna 90KM. 92 rok, po wymianie olejów rozrządu - warto - 793
294 684
TOLEDO 2.0 GT na części - 2.0gt i
1.8 94 rok na części - 693 828 283
TRABANT - z silnikiem Polo. Tanio
- 792 819 271
TWINGO - pojemność 1.2, elektryczny zamek, elektryczne szyby i
lusterka immobilizer, radio, komplet
opon zimowych i letnich, stan dobry,
cena 3800zl - 792 178 291
VECTRA - rok 92, pojemność 1.8
benzyna. Centralny zamek, wspomaganie kierownicy, przyciemnione
szyby, sportowy wydech, zadbane
wnętrze, 7l. na 100km. Żadnych
wycieków. Stan auta BDB! Bez
rdzy! Cena do uzgodnienia - 882
491 671
V W Golf 1.9 TD - 4 drzwiow y,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, zarejestrowany, stan bardzo
dobry - sprzedam lub zamienię na
kombi - 667 996 013
VW Golf 3 - tanio - z silnikiem 1400,
3 drzwiowego, sprawny technicznie,
ważne OC, bez korozji, uszkodzona
maska. Cena 3300 - 692 723 836
VW Golf 3 z gazem - sprzedam lub
zamienię golfa 3 1.8 benzyna + gaz
kolor czarny, 3 drzwi, stan dobry,
cena 4500 zł (zamienię najchętniej
na auto z automatyczna skrzynia
biegów) - 796 551 829
VW Golf II - rok produkcji 1991,
morski metalik, ekonomiczny, stan
dobry, zarejestrowany, cena 1500
- 667 498 169
VW Polo nowy model 1,4 - 2000 rok
9100 zł - 509 778 844
VW Sahran - 96 rok stan bardzo
dobry, ubezpieczony, ważny przegląd, bogata wersja, rejestracja
na siedem osób - pilnie sprzedam
- cena do uzgodnienia - 509 908
954

MOTOYZACJA-CZĘŚCI
SPRZEDAM
Kanister 20 litrowe 30 szt. oraz
opończe do stara 20 0 – 669
569 669
Części do Opla Kadeta 1.6 diesel
– 518 722 913
Części blacharskie – używane
samochodów marki Vw Golf,
Polo, Passat, Mercedes, Toyota
– 696 594 665
FORD Fiesta 89-96 - wszystkie
części Łomnica - 507 930 010
126P Maluch - posiadam kable
do świec, 2 opony, lewarek, klakson, klosze tylne itp. (sprzedam
wszystko razem lub osobno) za
niewielką cenę - 669 515 041
AKUMULATOR - 44Ah 360A (EN)
Taniocha, nowy - 607 112 385
AKUMULATOR - używany 40Ah - w
pełni sprawny nie sprawiał mi kłopotu. Cena 50 PLN - 669 515 041
ALMERA 1,4 z 96-98 - wzmocnienie czołowe oraz wzmocnienie zderzaka przedniego - 075 71 302 68
ALU15 + opony, 4x108, 4x112
- alufelgi w dobrej cenie + oponki
195/50/15 2 x yokohama, 2 x toyo
założone na tych z forda 4x108 na
tych 4x112 tez są oponki. Jelenia
Góra - 600 043 141
ALU17 4x108 4x114 – alufelgi, 17
cali dwa rozstawy 4x108 Ford, Peugeot 4x114, 3 Nissan, Mitsubishi itp.
ładny wzór. Tanio! - 500 278 951
AUTA japońskie i koreańskie - szeroki wybór nowych części atrakcyjne
ceny - 756 422 817 756 422 816

BMW e 34-36 - wszystkie części
Łomnica - 507 930 010
CITROEN AX 1.1 - wszystkie
części do tego modelu zadzwoń,
a na pewno się dogadamy - 723
163 759
CITROEN XM - wszystkie części
Łomnica - 667 996 013
CZĘŚCI do cieniasa - posiadam
kilka drobnych części, osprzęt
silnika, oświetlenie - 508 170 721
CZĘŚCI do Passata - z rozbiórki
2004 - 693 100 000
CZĘŚCI Fiat Uno - tanio - 607
112 385

FOTEL do VW T4 - l podwójny z
podłokietnikami i pasem biodrowym do VWT4 stan dobry cena
350 zł. - 505 092 579
FOTELE VW B5 Passat kombi - w
bardzo dobrym stanie - fotele są
podgrzewane i posiadają airbagi,
również posiadam do tego tylna
kanapę, cena jest bardzo okazyjna
- 503 125 971
GOLF II - różne części z demontażu blacharskie i mechaniczne 5
drzwiowy - 695 514 122
GOLF II 1.6 - wszystkie części do
tego modelu zadzwoń, a na pewno
się dogadamy - 723 163 759
GOLF III - tanio - silnik 1,8 benzyna, skrzynia biegów, drzwi z
szybami 3D, siedzenia i tapicerki,
lampy tylne, szyby boczne, zawieszenie, zderzak tylny, hak do przyczepki i inne - 510 289 093
GOLF II - całego lub na części
przegląd i OC aktualne - 791
075 244
GOLF II - różne części z demontażu blacharskie i mechaniczne.
Tanio - 695 514 122
HONDA Civic - sprzedam części
blacharskie i mechaniczne do
Hondy Civic rok 96-00 - tanio
- 792 819 271
HONDA Civic 92-95 - V GEN 9295 różne z demontażu GG1179988
- 605 571 125
KOMPLET kół do chryslera - 15
215/65 marka opon Good Year
opony i felgi są w idealnym stanie
rok produkcji opon 2005 - 605
326 903
MALUCH części fiat 126p - głowica, silnik, koła, szyby i inne lub
całego od razu BARDZO TANIO
GG 7506665 - 695 299 280
MAZDA 323 1.3 91 rok - wszystkie
części do tego modelu zadzwoń,
a na pewno się dogadamy - 723
163 759
NISSAN Sunny - wszystkie części
Łomnica N14, B12 - 667 996 013

DODGE, Chrysler Voyager wszystkie części blacharskie i
mechaniczne - tanio - 792 819
271

OPEL Kadet za 500 zł - części
1,3 rok 95 składak lub w całości
za 500 zł. naprawdę warto - 792
819 271

FELGI alu 15 do vw - cena 350
zł. rozstaw śrub 4x100 - 516
722 318

OPONKI 175/65/14 50 zł - letnie w
bardzo dobrym stanie 50 zł./ szt.
- 606 301 919

FELGI oz 4x108 opony - w rozmaże 15 cali rozstaw śrub 4x108,
czyli Audi, Ford, Mazda, Citroen,
Peugeot wraz z oponami, bądź
osobno Goodyear excellence
195/60/15 6mm bieżnik - 605
135 001

OPONY - letnie 14 - cena za komplet 200 zł - 669 310 312

FELGI stal Opel 4x100 - stalowe
w stanie idealnym z opla astry f
4x100 proste (czarne) cena 70 zł
- 792 731 858
FELGI stalowe 13” - 4 felgi do
renault 19 cena 100 zł. za wszystkie - 886 174 937
FELGI z oponami - tanio – nowe
stalowe z oponami letnimi, 2
nowe, 2 bieżnikowane z dużym
bieżnikiem. 14”, 4x100, 185/65
- 661 718 812
FELGI z oponami - tanio - 2 nowe,
2 bieżnikowane 4x100. 185/65/
R14” - 661 718 812
FIAT 126p - wszystkie części do
tego modelu zadzwoń, a na pewno
się dogadamy - 723 163 759

WSK 125 - 85 rok, or yginalna,
ostatni wypust brak dokumentacji,
w pełni sprawna 550 zł - 781 242
765

FORD Escort 1.3 - silnik - benzyna
oraz wiele innych części z demontażu - 792 876 442

WV Golf 3 diesel - rok 94, czarny
metalic, 1,9 diesel, trzydrzwiowy,
ciemne szyby tył, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, centralny
zamek, radio. Cena 3300 zł - 604
899 303

FORD Galaxy - mechaniczne i
blacharskie 2,0 benzyna z 97 roku.
Tanio - potrzebujesz coś dzwoń
- 792 819 271

DIESLA 2000 rok - za 15,000
zł Citroen Picaso Xsara 20hdi2
000, 135 tys. km lub zamienię na
os.513 048 124 - 513 048 124

VW Transporter T3 - 86 rok, bordowy, trzy osobowy, ładowność
1200 kg. - 796 473 417

WV Golf 1 tanio diesel - 78 rok,
zarejestrowany w ciągłej eksploatacji, czerwony, 1,6 diesel, pięciodrzwiowy, bez korozji, radio. Cena
700 zł. - 604 899 303

dzik zadbany, (kobieta niepaląca)
uszkodzone błotnik i drzwi prawe,
cena do uzgodnienia - 600 316
661

FORD Escort 91 rok 1.4 - wszystkie
części do tego modelu zadzwoń,
a na pewno się dogadamy - 723
163 759
FORD Escort 99 - Kombi tylna
klapa do tej wersji, drzwi, elementy
wnętrza, silnik 1800TD na części i
inne - 692 723 836
FORD Fiesta - mechaniczne i
blacharskie z rocznika 91 - tanio!
- 792 819 271
FORD Fiesta - 1994 1,3 2 airbagi
pomaganie kierownicy, samocho-

OPEL Corsa B - wszystkie części
Łomnica - 667 996 013

OPONY 14 - nowe 185-70-14tanio - 514 211 832
OPONY 205/50r16 tanio - nowe
opony marki Ceat (PIRELLI) w
rozmiarze 205/50r16.Ostatnie
sztuki Cena 220 zł sztuka - 508
105 608
OPONY 235/40/r17 - 4 szt. stan
opon oceniam na dobry - tanio i
pilnie GG 1179988 - 605 571 125
OPONY 245/45r18 tanio - nowe
opony znanej markowej Angielskiej
firmy Avon w rozmiarze 245/45r18.
Ostatnie dwie sztuki Cena 450 zł
sztuka - 508 105 608
POLONEZA - prawie wszystko
do poloneza 93 rok - tanio - 503
125 970
PONTIAC - Trans Sport Van - 603
620 986
RENAULT Megane szyba tył
- szyba tył ogrzewana, lekko zielona, Cena 220 zł. - 604 899 303
SEAT Ibiza - wszystkie części
Łomnica - 507 930 010
PEUGEOT 205 skrzynia 5 biegów
150 zł., silnik 1.4 220 zł. - 781
242 765
SILNIK Smson - 3 biegowy, brak
zapłonu oraz cylindra z głowicą,
remontowany 100zł do negocjacji
- 781 242 765
SUNNY N 14 - 3 drzwiowy hatchback - 504 154 682
SUZUKI Swift - wszystkie części
Łomnica - 507 930 010
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SWAP silnika do Civic-A - 1.5 ccm
100 KM o symbolu d15b3 GG
1179988 - 605 571 125
TANIO opony - 4 opony 215/65
R16 C M+S Good Year oraz 2
opony Michelin (VW Transporter
T5) - 516 264 119
TOYOTA Corolla - części 1.3 tylna klapa nie uzbrojona - półosie
przegubami zewnętrzne - tylna
lampa prawa - przegub zewnęrzne
Toyoty Camry 2,0 z 89-93 rok - 075
71 302 68
VW Golf GTI - Czarny z przyciemnianymi szybami na alufelgach
oraz innymi ekstrasami Golf III.
Rocznik 1994. Pojemność 2.0.
Przegląd do 10.2009. Małe usterki
w karoserii. Cena do negocjacji
- 502 315 938
VW Polo - wszystkie części Łomnica - 507 930 010
WARTBURG - Za grosze sprzedam - lampy licznik i jakieś tam
parę drobiazgów dorzucam gratis
- Warto - 669 515 041
WSZYSTKO do Mondeo kombi
93-00 silnik 1,8 ZETEC, skrzynia biegów, elementy blacharki,
wnętrza (elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektryczny szyberdach i wiele innych). Części
nadają się do przekładki z anglika
- 783 032 842

RÓŻNE
SPRZEDAM
Zegarek kieszonkowy z XIX w.
w podwójnej srebrnej kopercie , sprawny + piękna srebrna
dewizka - 075 746 22 33
Poszukuję osoby, która udzieli
prywatnie pożyczki w wysokości 1500 zł splata w ratach 6 x
350 zł stały dochód - pilne - 796
996 694
Kotły C.O - producent oferuje
rożne rodzaje i wielkości kotłów
C.O. - z a p ew ni a my f ac howe
doradztwo, 5 lat gwarancji, transport na miejsce – 695 586 333

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
Kol ekcjon ero m o d sp r z e d a m
tanio płyty gramofonowe, CD,
kasety – 609 851 863
Wezmę za darmo suczkę
owczarka długowłosego, szczeniaka do 4 miesięcy - piesek
będzie miał dobry dom – 726
338 350
Sprzedam tanio piękne paprotki
zdrowotne – 075 75 500 70
Palm dak t ylowa – w ysokość
170cm – 075 76 72 773, 603 646
803
Garnitur z kamizelką dla gimnazjalisty – tanio - 075 76 72 773,
603 646 803
Szafy rozsuwane - meblozabudowy, garderoby kuchenne i inne
- 075 75 350 92, 603 328 832
Elektropomiary, rezystancja izolacji, skuteczność, zerowania,
łazienki - tanio - 507 736 710
Łoże sypialne 200x160 w tym
dwie szafki nocne, stan bardzo dobry, dwie wersalki oraz
zamrażarkę 4 szufl adową - 608
219 252
Stół dębowy rozkładany 120 – 669
393 093
Sprzedam cegłę rozbiórkową,
oczyszczoną - 500 599 112

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię mały piec C.O. 0,6-0,8M
– 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

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

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

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

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

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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U stóp „Trzech Gór”
Wędrówkę po ulicy 1. Maja rozpoczniemy nietypowo, bo
w dawnym barze „Jelonek”. W latach PRL było to jedno z
nielicznych miejsc, gdzie można było napić się, nienajlepszej jakości zresztą, piwa. Zimą okraszanego obowiązkowo szczyptą soli. Za Niemców był tam sklep mięsny. Dziś
– popularna pizzeria amerykańskiego koncernu.
Co znajdowało się na tym
gruncie w wieku XVI, kiedy trakt
wytyczono? Zapewne nic wielkiego. Teren zwał się Schildauer
Vorstadt, czyli Przedmieściem
Wojanowskim i prowadził ku
ścisłemu centrum dawnej Jeleniej Góry. Można się domyślać,
że były tam drewniane zabudowania i tereny zielone.
Dopiero w czasach baroku,
kiedy to jeleniogórscy magnaci
zaczęli bogacić się na handlu
płótnem, ulica zaczęła nabierać
wielkomiejskiego charakteru.

Od baroku do baru
Wspomniana kamieniczka
jest jednym z najstarszych zachowanych tego typu obiektów
w stolicy Karkonoszy. Powstała
na skarpie wzgórza, na którego
szczycie wytyczono cały trakt w
XVIII wieku.
Była w niej rezydencja dawnych mieszczan. Ówcześni lokatorzy, którzy z tylnej części
budynku mogli podziwiać wspaniałą panoramę na góry Kaczawskie, a z frontowej – na Karkonosze, zapewne nie domyślali się, że
ponad dwieście lat później z jednej strony wyrośnie blokowisko,
a widok na najwyższe pasmo
Sudetów zostanie przysłonięty
innymi budynkami.
Tym bardziej nie mogli się
domyślać, że na piętrach w

późniejszych czasach ktoś założy
hotel.
Na początku lat 90. XX stulecia, rozsypujący się budynek
podźwignięto niemal z ruiny,
ponieważ przez kilkadziesiąt
lat, jak większość obiektów na 1
Maja nie był remontowany.
Przyziemie od początku mogło
być przeznaczone na działalność
gastronomiczną. Kto wie, czy
nie istniał tam kiedyś zajazd dla
podróżnych przybywających do
miasta?
Dzisiejszy hotel nosi nazwę
„Jelonek”. Być może ze względu
na skojarzenie z faktem, że niemal do końca lat 80. ubiegłego
wieku istniał tam dość obskurny
bar, który nosił to samo miano.
Typowy owoc gastronomii lat
Polski Ludowej: blaty, przy któ-

rych konsumowano na stojąco,
nieliczne stoliki. A nad ladą olbrzymi jadłospis z daniami,
których nazwy tworzono za
pomocą liter wkładanych w
plastikowe dziurki. I charakterystyczny odór cynaderek
drażniący nozdrza z mieszczącej
się na zapleczu garkuchni.
Teraz, kiedy mieści się tam
pizzeria amerykańskiej sieci,
zapachy wydają się całkiem
sympatyczne, choć pizza niewiele ma wspólnego z włoskim
oryginałem.
Inaczej – choć nie wiadomo,
czy lepiej – pachniało tam za
niemieckich czasów, kiedy kamieniczka znajdowała się przy
Banhofstrasse (ulicy Dworcowej)
oraz Hindenburgstrasse (ulicy
Hindenburga). Feldmarszałek
Rzeszy patronował traktowi do
1945 roku, a dworzec – do 1933.
Jak widać na fotografii wykonanej w roku 1935, w przyziemiu
kamienicy znajdował się sklep
mięsny. Sądząc po dzisiejszym
rozmiarze wnętrza, był spory.
Jak w wielu niemieckich podobnych sklepach, był tam
również wyszynk na wzór
dzisiejszych fast foodów.
Na miejscu można było
zamówić sałatki i wyroby
garmażeryjne, zjeść i
popić kuflem niezłego
piwa.

Na dachach
„Trzech Gór”
Kiedy w latach 30. ubiegłego
wieku wyszło się z tego sklepu
tylko po lekkiej przekąsce, gastronomiczne zaległości można
było nadrobić niemal naprzeciwko, parę kroków dalej. A po
posiłku nieźle się zabawić.
Gdzie? W hotelu „Drei Berge”
(„Trzy Góry”), turystycznym
molochu z klasą. Jednej z największych tego typu placówek
w regionie.
– Najpiękniejsze ogrody dachowe we Wschodnich Niemczech! – tak reklamowano zagospodarowanie dachów w
pobliskim zespole budynków.
I nie chodziło bynajmniej o
Niemiecką Republikę Demokra-

tyczną, tylko o ówczesną Jelenią
Górę. Rzeczywiście: oglądany na
jednym ze zdjęć widok niemal
zapiera dech w piersiach.
Niemieccy projektanci zagospodarowali niemal każdy
fragment hotelowego dachu.
Wchodzimy po dachowych schodach, aby w atmosferze sielanki,
usiąść pod parasolami, przy stolikach – i to na kilku poziomach
– napić się lemoniady, kawy
lub piwa.
Wszystko to przy dźwiękach
orkiestry, która – również na
dachu – przygrywała z muszli
koncertowej.
Wieczorem schodzimy na
kolację do olbrzymiej sali restauracji „Drei Berge”. Obowiązkowo
zamawiamy zupę winną, podobno specjalność zakładu, golonkę
z pieczonymi ziemniakami,
filety w maderze.
Alkohole w każdym gatunku: znając gusta ówczesnych
mieszkańców, króluje tradycyjny
sznaps, a bardziej wyrafinowane
podniebienia raczą się stonsdorferem, wyrabianą w ówczesnej
Jeleniej Górze ziołową wódką.
Gości rozgrzewają też występy
kabaretowe, varietés. Czasami
kameralnie i klimatycznie przygrywa orkiestra. Czasami zagra
pianista.
Rozochoceni i najedzeni kontynuujemy wieczór w ho-

telowym kasynie. Tam rekiny
hazardu, w atmosferze elegancji,
obstawiają fortuny, grając – na
przykład – w ruletę.
Pełni wrażeń udajemy się
do któregoś z kilkudziesięciu
hotelowych pokojów o różnym
standardzie: są apartamenty
z łazienkami (i gorącą wodą),
ale i są pokoje tylko ze skromną
umywalką.

Powrót do „Europy”
Kiedy przeniesiemy się do
czasów po roku 1945, w miejscu
„Drei Berge”, zamiast „Trzech
Gór”, zastaniemy hotel „Europa”.
Zgodnie z duchem socjalizmu,
kasyno zlikwidowano. Nikomu
nie przyszło też do głowy, że
można bawić się na dachu.

Hotel, choć zachował trzygwiazdkowy standard zaczął
podupadać i po pewnym czasie
podzielono go na część, która
miała o jedną gwiazdkę mniej.
Nazwa – choć mogła się skojarzyć z wrogą wówczas Europą
Zachodnią – jak się okazało, źle
się nie kojarzyła. Zdarzało się
jednak, że mieszkańcy mówili o
placówce „Europejski”.
Przyhotelowa restauracja,
także „Europa” pozostała jedną
z lepszych w mieście, ale też
traciła na jakości, zarówno z
powodu zmieniającej się klienteli, jak obiektywnych trudności
w zaopatrzeniu. Zmieniono
wystrój sali. Trafiły do niej pre-

tensjonalne zbroje rycerskie, o
które podobno obijali się bardziej
napici amatorzy popularnych
wówczas dancingów, zwanych
także potańcówkami. Gościom
wciąż przygrywała orkiestra,
którą stopniowo wypierała tak
zwana muzyka mechaniczna.
Kulinarnym szczytem, trudno
osiągalnym w innych lokalach,
był w „Europie” całkiem niezły,
nadziewany masłem, kotlet de
volaille z prawdziwego kurczaka, a nie wyrobów kurczakopodobnych. Przy ważniejszych
okazjach rzucano piwo, nawet
niedostępne gdzie indziej czeskie
marki. W „Europie” bawili się na
studniówkach maturzyści (jeszcze to czynią, choć już rzadziej).
Ale kompleks trzyma się mocno. Tam gdzie było kasyno, jest
księgarnia. A w jej dawnej części
urządzono w 1998 roku restaurację Mac Donalds’a. Kolejny przyczółek amerykanizacji gastronomii w stolicy Karkonoszy.
Dachy zostały kompletnie
zaniedbane. O niegdysiejszych,
najpiękniejszych dachowych
ogrodach zapomniano. Dawną

świetność przypominają tylko
zardzewiałe schody prowadzące
na różne poziomy tarasów.

Przygoda z fotografią
Próby czasu nie wytrzymał
sklep fotograficzny, który mieścił
się niemal naprzeciwko hotelu
„Drei Berge” (a później Europy).
Goście i jeleniogórzanie mogli
wówczas uwieczniać piękno
miasta na zakupionych tam
aparatach i materiałach fotograficznych. W sklepie Foto Heintzel
można było kupić sprzęt ciemniowy i chemikalia. Wszystko
renomowanej do dziś firmy
„Agfa”, której reklamowe tabliczki widać na fotografii z 1935
roku.
Sklep przetrwał odejście z
Jeleniej Góry Niemców 10 lat
później. Za PRL mieściła się
w nim popularna Fotooptyka,
znana amatorom fotografii z
długich kolejek po deficytowe,
radzieckie Zenity (lustrzane
aparaty fotograficzne). Towarem
dostępnym cały czas i w każdej
ilości były bajki dla dzieci na
przezroczach, wyświetlane na
rzutnikach, których z reguły w
asortymencie brakowało.
Placówka, o wystroju prawie
niezmienionym od niemieckiej
epoki (meble z zachowanymi
ladami i zabytkowe półki), uchowała się do przełomu lat 80. i 90
ubiegłego wieku.
Wówczas będącą w fatalnym
stanie kamienicę zaczęto remontować i sklep fotograficzny
przeniesiono do domu towarowego, odległego o około dwustu
metrów od tego miejsca. Co stało
się z meblami? Niewiadomo.

Uderzenie w handel
Kto wie o losach secesyjnego wystroju meblowego wspomnianego domu towarowego,
największej do dziś (nie licząc
hipermarketów) placówki handlowej w Jeleniej Górze? Znany ze
wspaniałego portalu zdobionego
płaskorzeźbą statku imponujący
gmach oddano do użytku w
roku 1904.
Na pomysł wykorzystania
skarpy przy wzgórzu z ulicą
wpadli architekci zatrudnieni
przez firmę kupiecką Schullera.
Wykorzystali różnicę wysokości
terenu i uzupełnili ją potężnym
gmachem z czterema podziemnymi piętrami handlowymi i
czterema kondygnacjami nadziemnymi.

Całość zwieńczona wieżyczkami bardziej przypomina pałac
niż sklep.
Kronikarze nie podają, czy
otwarciu tego molocha towarzyszył szturm, podobny do
tego, jaki w lipcu 2000 roku
przepuścili jeleniogórzanie na
pierwszy w stolicy Karkonoszy
hipermarket.
Choć wiadomo na pewno,
że 24 lutego cztery lata później spore zainteresowanie było
otwarciem podwojów Galerii
Karkonoskiej, która zadomowiła
się we wnętrzach popularnego,
byłego Państwowego Domu
Towarowego, znajdującego się
w powojennych latach w tym
samym secesyjnym gmachu przy
ulicy 1 Maja.
W tamtych czasach przeżywał
podobne do innych placówek
handlowych mniej lub bardziej
przejściowe trudności z zaopatrzeniem.
Ale ponieważ w gmachu mieściła się siedziba Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Handlu i Usług,
częściej niż gdzie indziej w Pedecie można było kupić produkty
deficytowe.

Widok zaskakuje
Część spaceru po popularnej
„Majówce”, ale wówczas jeszcze
Banhofstrasse, kończymy zatrzymując się w pierwszych latach
minionego stulecia blisko narożnika z Poststrasse (Pocztową).
Przeniesieni w niemieckie
czasy, stajemy jak wryci, bo zamiast pustki, która dziś wiedzie
ku smętnym i zaniedbanym
terenom dawnego targowiska
„Kiliński”, napotykamy całkiem
niebrzydki budynek.
Spełniał on rolę dzisiejszych
kiosków, choć znacznie lepiej od
nich wyglądał i zachęcał bogatszym asortymentem. Możemy
kupić gazety, papierosy, wyroby
drogeryjne i alkohole. Świadczy
o tym spora reklama wspomnianego już trunku Stonsdorfer,
widniejąca na boku parteru.
Obiekt został wyburzony jeszcze
na początku ubiegłego wieku.
A my czekamy na wolno sunący tramwaj, aby do niego wskoczyć i przenieść się na dalszą
część wędrówki..

tejo
Ciąg dalszy cyklu w
kolejnym nuemrze...
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