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Wrota przyszłostśr.1c1i
Konkurs

P I Z Z E R I A
DALMACIJA u Zlatka

Do wygrania zaproszenia
na pizze o wartości 4 0Z Ł
więcej na str. 22

KONKURS !!!
Do wygrania
mieszkanie
z ogrodem!!!

szczegóły na STR.3
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Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego nosi już oficjalnie imię Juliusza Słowackiego,
które nadano jej w miniony piątek (24 kwietnia) podczas
uroczystości odsłonięcia popiersia poety, ikony polskiego
romantyzmu.
W piątek w auli rektoratu Kolegium Karkonoskiego zebrało się
wielu gości oraz studenci i wykładowcy uczelni. Podczas uroczystej
sesji naukowej pod tytułem „Słowacki wczoraj i dziś” wykłady wygłosili badacze twórczości Słowackiego
i znawcy romantyzmu: profesor
Zbigniew Sudolski, prof. Mieczysław Inglot oraz dr hab. Henryk
Gradkowski, rektor Kolegium Kar-

konoskiego. Ludzie nauki odsłonili
później pomnik Juliusza Słowackiego, który już od kilku tygodni
stoi w holu Biblioteki i Centrum
Informacji Naukowej. Wykonał go
Marcin Znamienkiewicz, rzeźbiarz
i nauczyciel w Liceum Plastycznym
w Jeleniej Górze. – Rzeźba początkowo została odlana w glinie, a
później w specjalnym gipsie. Wybrałem wizerunek wieszcza znany

Fot. Ania

Kolegium z Wieszczem ramię w ramię

DZIŒ W JELONCE

z książek i obrazów, aby nie było
wątpliwości, że to na pewno on
– mówi artysta. Rzeźbę poświęcił
ks. Bogdan Żygadło, dziekan jeleniogórski i proboszcz parafii św.
Erazma i Pankracego. Uroczystość
w Kolegium Karkonoskim wpisała
się w obchody dwusetnej rocznicy narodzin Wieszcza oraz 160
jego śmierci. 9 styczna bieżącego
roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwalił rok 2009 Rokiem Juliusza
Słowackiego.

(Ania)
Czy Słowacki „żywym
poetą jest”? – str. 10

Dają dobry fach do ręki

Testowe frustracje
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
W imadle zależności

Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KRÓTKO Z MIASTA
Z policją o
cyberprzemocy
Dziś (27 kwietnia) w Gimnazjum
nr 4 w Jeleniej Górze policjanci
przeprowadzą zajęcia prewencyjne
uświadamiające młodzieży zagrożenie przemocą w Internecie.

Zdobądź dotację

– str. 10

„Autostrada nowych możliwości”
to hasło seminarium, które odbędzie
się w środę 29 kwietnia, w południe,
w sali konferencyjnej ratusza. Impreza przeznaczona jest dla przedsiębiorców poszukujących dotacji.

Otwarte wrota przyszłości
– str. 11
Podwójne laury Mateusza
– str. 12

Moniatowicz z Grabarki

Życie ze szczurami – str.

„Grabarka” to tytuł wystawy
fotografii Janusza Moniatowicza,
cenionego fotografika, szefa Oddziału Karkonoskiego Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Wernisaż zapowiedziano na 30
kwietnia (czwartek) o godz. 17 w
Muzeum Miejskim Domu Gerherta
Hauptmanna.

13
Talenty w „siódemce”
– str. 14
Informator – str. 15
Zdrowie – str. 18
Prawnik radzi – str. 19
Z lotu ptaka – str. 20
Sportowe wieści
– str. 21-23
Cztery strony miasta
– str. 24
Podróże jeleniogórzan
– str. 25
Jelonka wczoraj
– str. 39

Danuta Juszczyńska zachwala zalety fryzjerstwa.
W trudnej sytuacji na rynku pracy młodzi ludzie, którzy
już teraz myślą o wyborze drogi przyszłości, decydują się
na złożenie podania do popularnej „Handlówki”. – Ta
szkoła da wam przydatny zawód i wykształcenie ogólne
– mówiono do gimnazjalistów, którzy przyszli na „Dzień
otwarty” szkoły.
Tak było w miniony piątek (24
kwietnia) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Staszica, popularnej „Handlówce”,
która mieści się w zabytkowym
budynku szkoły ewangelickiej przy
ulicy 1 Maja. Na „Dzień otwartych
drzwi” przybyli głównie gimnazjaliści z ościennych miejscowości,
nawet z powiatu złotoryjskiego,
dla którego najbliższe i największe
miasto to Jelenia Góra. – Trochę

niefortunnie wybrano datę dnia
otwartego: zaraz po testach gimnazjalnych – usłyszeliśmy w ZSLiZ
głosy usprawiedliwiające średnie
zainteresowanie ofertą.
Podzieleni na grupki absolwenci
gimnazjów zwiedzali spory budynek „Handlówki”. – Pokazujemy
im pracownie szkolne i wyjaśniamy
zasady funkcjonowania placówki
– mówi Bartosz Wietrzyk, nauczyciel wychowania fizycznego, który

służył za przewodnika. Największe
wrażenie na gościach wywarła
nowoczesna pracownia fryzjerska
otwarta nie tak dawno temu. – Moi
uczniowie sami zakładają salony
– mówiła do gimnazjalistek Danuta
Juszczyńska, nauczycielka zawodu
podając same plusy fryzjerstwa.
Uczniowie zobaczyli też stołówkę
szkolną, która jest placówką otwartą dla wszystkich jeleniogórzan.
Zwiedzili pracownię komputerową,
sale przedmiotowe i salę gimna-

Szkoła kształci w zawodach „gastronomicznych”, fryzjerstwie oraz wielu
innych fachach (cukiernik, rzeźnik
wędliniarz, murarz, blacharz samo-

PLUS TYGODNIA

(tejo)
O egzaminie
gimnazjalnym – str. 8

chodowy, mechanik, krawiec, piekarz
i elektromechanik). Dokumenty można
składać w sekretariacie ZSLiZ nr 2 do
29 maja.

Lewica ruszy
Na tradycyjny pochód pierwszomajowy zapraszają jeleniogórskie
środowiska lewicy w nadchodzący
piątek (1 maja). Manifestacja przejdzie od siedziby SLD przy al. Wojska
Polskiego do placu Ratuszowego.

Wiwat Maj, 3 Maj!
W niedzielę, 3 maja, odbędą
się miejskie uroczystości rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Parada z kampanią reprezentacyjną
wojska, orkiestrą dętą wyruszy w południe sprzed Bramy Wojanowskiej.
Główna ceremonia odbędzie się przy
pomniku Wolność i Niepodległość
przy kościele garnizonowym.

AWANS TYGODNIA
Urszula Liksztet
teatrolog

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jedyny mężczyzna w sfeminizowanym światku
nauczycieli nauczania zintegrowanego, związany
ze Szkołą Podstawową nr 7. Nie tylko płeć wyróżnia pana Piotra z szacownego grona
pedagogów zajmujących się
klasami I – III. Inicjator nagrody „Talent im. Adama Mickiewicza” w swojej zawodowej drodze
widzi nie tylko postępy ucznia w
nauce, lecz także jego zaangażowanie w pracę, które nie zawsze
idzie w parze z możliwościami
przyswajania wiedzy. Świetny psycholog,
który w młodej duszy dziecka nadpobudliwego, pokrzywdzonego przez los i wyklinanego
przez innych dorosłych, potrafi dostrzec dary,
na które ślepi są nawet jego najbliżsi.

Fot. Konrad Przezdzięk

Piotr Grosman
pedagog

czytaj więcej - str.14

styczną. Dowiedzieli się o możliwościach kształcenia w „Handlówce”:
dwu lub trzyletniej zawodówce lub
czteroletnim technikum. A także
o opcjach mieszanych. – Można
najpierw zdobyć fach w szkole
zawodowej, a później dokształcić
się w trzyletnim technikum uzupełniającym.

Nowa kierowniczka literacka Teatru im. Cypriana Kamila Norwida przejmuje stery po Joannie
Wichowskiej, która nadawała ton repertuarowi
sceny jeleniogórskiej za dyrektorskich czasów
Wojtka Klemma. Urszula Liksztet to zaufana
osoba Bogdana Kocy, dyrektora naczelnego Teatru im. Norwida. Przed nową kierowniczką
literacką niełatwe zadanie. Doborem repertuaru
musi sobie zjednać nie tylko zespół aktorski,
ale przede wszystkim publiczność. Nie tylko
tę, która zafascynowała się spektaklami z
Klemmowego afisza, lecz także – a może
przede wszystkim – widzów, którzy przestali
chodzić do teatru. Urszula Liksztet była już
raz kierowniczką literacką teatru w czasach,
kiedy szefostwo artystyczne sprawowała
Małgorzata Bogajewska. Z wykształcenia
jest teatrologiem i znawcą kultury. Wykłada w
Kolegium Karkonoskim.
(tejo)
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WYDARZENIA / REKLAMA

Pił i pojechał
Ponad promil alkoholu w
organizmie miał mężczyzna,
którego policja złapała w
Szklarskiej Porębie, kiedy
prowadził auto. Delikwent
wcześniej był w sądzie w Jeleniej Górze i został wyproszony
z sali przez sędziego, bo był
nietrzeźwy. Sprzed budynku
wyjechał samochodem. Wpadł
prosto w ramiona patrolu
drogówki, który czekał na
niego na rogatkach Szklarskiej
Poręby. Policjanci ustalili bowiem na podstawie numerów
rejestracyjnych miejsce zamieszkania właściciela auta.
Funkcjonariusze zabrali kierującemu prawo jazdy. Grozi mu
do dwóch lat więzienia.

Automaty zamiast parkingowych
Wytypowano już firmę, która za około 16 tys. zł opracuje koncepcję wprowadzenia
w Jeleniej Górze parkomatów. Analiza ma trafić na
biurko władz miasta do 30
czerwca. Jeśli okaże się, że
zamontowanie tych urządzeń w mieście będzie opłacalne, od maja 2010 roku 27
parkingowych straci pracę,
a na ich miejsce pojawi się
około 40 automatów.
O wprowadzeniu parkomatów w mieście radni i urzędnicy
myślą od kilku lat. W tym roku
jednak sprawa przybrała realne
kształty. Miejski Zarząd Dróg i
Mostów wytypował już firmę do
„opracowania koncepcji wprowadzenia systemu pobierania opłat
parkingowych przez parkomaty
w Jeleniej Górze”.
Tę usługę za około 16 tysięcy
złotych ma wykonać Stadtraum
Polska Sp.z oo z Poznania. Do 30
czerwca ma ona sprawdzić, ile parkomatów i w jakich miejscach w
mieście mogłoby się pojawić. Wyliczy też koszty zakupu urządzeń,
ich zamontowania oraz obsługi.
Jeśli okaże się, że ten system pobierania opłat od kierowców będzie
opłacalny i zostanie zatwierdzony
przez radnych, zarząd dróg ogłosi
przetarg na zarządcę parkomatami. Same urządzenia miałyby
stanąć od 1 maja 2010 roku.
– Moim zdaniem w mieście
potrzebne jest przynajmniej 40 takich urządzeń, ale to, czym mam
rację czy nie, oraz inne szczegóły
ustali zlecona analiza – mówi Cze-

Na ratunek zabytkom
Fot. Konrad Przezdzięk

Niecodziennej kradzieży
próbowa l i dokona ć dwaj
mieszkańcy Karpacza, których skusiły lampy na jednym
stoków narciarskich. Czyn
udaremnili policjanci, którzy w miniony czwartek (23
kwietnia) patrolując miasto,
na jednej z ulic w okolicach
w yciągu usł yszeli odgłosy
„piłowania”. Okazało się, że
na stoku narciarskim dwóch
mężczyzn demontowało dwie
lampy oświetleniowe o wartości 1000 zł. Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku kradzieży. Łup zamierzali
sprzedać je na punkcie skupu
złomu. Mieszkańcy Karpacza
trafili do policyjnego aresztu.
Byli notowani już za inne
przestępstwa. Za kradzież
grozi im do 5 lat pozbawienia
wolności.

W miniony czwartek (23
kwietnia) w Muzeum Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów odbyło się szkolenie
dotyczące działań zabezpieczając ych zaby tki na w ypadek konfliktu zbrojnego.
W szkoleniu teoretycznym
wzięli udział przedstawiciele
urzędów: marszałkowskiego
i wojewódzkiego, a także starostwa jeleniogórskiego. Byli
też reprezentanci gmin odpowiedzialni za obronę cywilną
na swoim terenie. Szkolenie
praktyczne przeprowadzone
zostało przez pracowników
muzeum, którzy pokazali,
w jaki sposób i prawidłowo
zabezpieczyć zbiory muzealne
w trakcie trwania działań
wojennych.

Pomagają
niepełnosprawnym
Parking przy ulicy Bankowej. Parkomaty nie rozładują tłoku,
ale będą wygodniejsze dla kierowców niż użeranie się z parkingowymi.
sław Wandzel, dyrektor Miejskiego
zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze. Koszt jednego parkomatu to
około 40 – 50 tysięcy złotych.
Parkomaty mają być zasilane
akumulatorami i elektronicznie
monitorowane. Jak zapowiada
dyrektor zarządu dróg i mostów,
będą one ustawione w widocznych
i łatwo dostępnych miejscach dla
mieszkańców. Uczciwość parkujących będą sprawdzać kontrolerzy.
Jak na razie pomysł zyskał już
pozytywną opinię wielu radnych
oraz samego zarządu dróg.
– Rozwiązałoby nam to wiele
kwestii. Po pierwsze pobieranie
przez parkingowych pieniędzy

Awans „Paki Buziaka”

Fot. Konrad Przezdzięk

Lampy pokusą
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do kieszeni i nie wystawianie
potwierdzeń zapłacenia a po
drugie niepłacenia za miejsce
parkingowe, kiedy parkingowy
nie przyjdzie do pracy. Poza tym
parkingowi nie musieliby już stać
w deszczu i śniegu, bez możliwości
ogrzania się czy bez dostępu do
toalet – mówi Czesław Wandzel.
Kiedy zamontowane będą par-

Czy wiesz, że…
Pod koniec lat 70. minionego wieku w
Jeleniej Górze istniały parkomaty, więc
pomysł nie jest nowością. Zainstalowano je wówczas wzdłuż al. 15 Grudnia
(dziś Bankowa). Przyjmowały monety

komaty, pieniądze z kasetki będą
otwierane przez jedną osobę
i przekazywane bezpośrednio
do banku, skąd trafią na konto
miasta.

(Angela)

dwu i pięciozłotowe (oczywiście starych
złotych) w zależności od czasu postoju
auta. Automaty nie przyjęły się jednak i
już po kilku miesiącach, ze względu na
inflację i brak możliwości przeprogramowania ich, zostały usunięte.

Zakłady Metalowe Ładziński, Powiatowy Urząd Pracy
oraz Kazimierz Wilk zostali
nagrodzeni podczas Gali Konkursu Lodołamacze 2009 w
etapie regionalnym, który
odbył się wczoraj w Teatrze
Lalek we Wrocławiu.
Celem konkursu jest propagowanie wśród zakładów pracy i różnych instytucji zatrudniania osób niepełnosprawnych. Odbył się on już czwarty
raz. Organizatorem jest Polska
Organizacja Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych.
Podczas gali wrocławskiej
zostały nagrodzone przedsiębiorstwa z województwa
dolnośląskiego i opolskiego.

UWAGA KONKURS !!!

Do wygrania mieszkanie 100m2 z ogrodem!!!
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.

Paka Buziaka w niepełnym składzie
Wiele emocji wywołał poniedziałkowy (20 kwietnia) koncert regionalnego etapu III Konkursu Pieśni i Piosenek
Patriotycznych. Jurorzy wytypowali ośmiu laureatów,
choć mogli wybrać tylko sześciu. Niestety, na zwiększenie
limitu miejsc nie zgodził się organizator.
Po ponownej analizie występów
wszystkich wykonawców, komisja
oceniająca zdecydowała, że w tym
roku na koncercie galowym we
Wrocławiu w Studio Polskiego Radia, region jeleniogórski reprezentować będą: jako solistk Dominika
Bałuciak ze Szkoły Podstawowej w

Dłużynie Dolnej i Monika Rewko z
Pieńska. Do Wrocławia pojadą też
zespoły: AKORD z Nowogrodźca,
z Gimnazjum w Jeżowie Sudecki,
duet wokalny: Marek Witkowski i
Julita Halama (Zespół Szkół Integracyjnych w Łomnicy) oraz zespół
wokalny PAKA BUZIAKA z Młodzie-

żowego Domu Kultury w Jeleniej
Górze. Grupą od lat opiekuje się
Wiesław Kowalewski. Choć jej skład
osobowy co jakiś czas się zmienia,
niezmienny pozostaje poziom
artystyczny, który kształtuje się w
górnej strefie stanów wyższych.
W „Pace” śpiewają: Agnieszka
Sieczkowska, Emilia i Joanna Kowalewskie, Natalia Kowzan i Beata
Nożyńska.

(tejo)
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Piętnastoletniego Karola M. ze Szklarskiej Poręby zamknięto w poprawczaku, ale mieszkańcy obawiają się,
że ucieknie i znowu zacznie niszczyć wszystko, co znajduje się w zasięgu jego ręki. Na nic prośby i groźby. Przed
sądem trwa postępowanie przeciwko chłopcu, jednak
szanse na jego resocjalizację maleją z każdym dniem.
Podpalone kontakty, zniszczone ściany i codzienny strach przed
podłożeniem ognia przez sąsiada
małolata: tak wyglądało przez
kilka miesięcy życie mieszkańców
części Szklarskiej Poręby w rejonie
ulicy Franciszkańskiej. Wszystko
za sprawą diabła w ludzkiej skórze
– jak mówią sąsiedzi o Karolu M.
Chłopaku, który zastraszył i wciąż
zastrasza ludzi.

Nowe życie
Karol mieszkał razem z mamą
w budynku socjalnym przy ulicy
Franciszkańskiej w Szklarskiej
Porębie. Do 12.roku życia nie
sprawiał większych kłopotów
wychowawczych, ale w pewnym
momencie stwierdził, że nie będzie chodził do szkoły i zacznie
nowe życie. Wtedy właśnie z
ułożonego, pracowitego chłopaka
przeistoczył się w młodocianego
przestępcę. Nie drobnego złodziejaszka, ale wandala, który
uprzykrza jak może życie ludzi w
swoim otoczeniu.
Jego sąsiedzi początkowo przymykali oczy i nie informowali
policji o wszystkich podpaleniach

Fot. Konrad Przezdzięk

Rozrabiaka
za kratkami
Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ustalili
i zatrzymali 16-letniego jeleniogórzanina
podejrzanego o szereg kradzieży z
włamaniem do samochodów w Jeleniej
Górze. Chłopak w ostatnim czasie
włamał się i okradł co najmniej dziewięć
pojazdów w mieście. Przestępstw tych
dopuszczał się pod osłoną nocy. Jego
łupem padały różnego rodzaju akcesoria
samochodowe. Przedmioty te następnie

kontaktów w budynku, malowaniu ścian i ogólnych zniszczeniach obiektu, jakich dokonał
nastolatek. Z jednej strony nie
wiedzieli, co się z chłopakiem
dzieje i próbowali być wyrozumiali, z drugiej – bali się jego zemsty.
Miarka się jednak przebrała, gdy
próbował ukraść radio z samochodu ojca jednego z sąsiadów.
– Karol kolegował się z moją
córką. Był spokojnym i ułożonym
chłopcem. Marzył nawet, że gdy
dorośnie, podobnie jak ja, będzie
remontował mieszkania. Niestety
z nieznanych mi przyczyn stał
się lokalnym postrachem, który
zagraża bezpieczeństwu mieszkających obok niego ludzi. Kiedyś
nawet przyłapałem go z zapaloną
zapalniczką w ręku. Chciał podpalić pajęczyny... Wiadomo, czym
by się to mogło skończyć – mówi
Robert Urbaniak, sąsiad Karola.
Na założenie sprawy w sądzie
pan Robert zdecydował się dopiero
wówczas, gdy nastolatek próbował
ukraść radio z samochodu mojego
ojca. Na szczęście udało mu się
wyciągnąć tylko panel.
Nastolatek do niedawna prze-

sprzedawał , a za tak „zarobione”
pieniądze kupował papierosy, alkohol
i słodycze. Nieletni był już wielokrotnie
notowany za kradzieże z włamaniem, za
które decyzją sądu został umieszczony
w jednej z placówek wychowawczych w
Polsce. Bardzo często nieletni uciekał z
ośrodka i dopuszczał się przestępstw w
Jeleniej Górze. Obecnie za te przestępstwa został umieszczony w placówce
zamkniętej, a odpowie za nie przed
Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

bywał w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie.
Regularnie z niego uciekał i co
dwa dni przyjeżdżał do domu.
Nawet nie zatrzymywał się w
nim, tylko mieszkał w skleconym naprędce szałasie. Każda
jego wizyta skutkowała demolką
otoczenia i sąsiedzką frustracją.
Zdecydowano, że Karol trafi do
zamkniętego poprawczaka. Tam
jego osobowość mają zbadać
psycholodzy.

Karol M. to przykład dziecka,
którego rodzice okazali się bezradni w opiece i wychowaniu.
Jego matka co prawda nie nadużywa alkoholu jak wiele kobiet w
rodzinach patologicznych, ale nie
jest zaradna życiowo. Dlatego też
chłopak szybko trafił pod opiekę

Będą one obsługiwały m. in. linię
kolejową Jelenia Góra – Zgorzelec.
Tymczasem od nowego rozkładu
jazdy pociągi kursujące do Lwówka

na nim najmniejszego wrażenia
policja.
– Póki go tu nie ma, wszyscy
Boga chwalą – mówi nam jedna

– Przestępstwa popełniane przez ludzi młodych, choć gatunkowo nie są ciężkie, mają
bardzo dużą szkodliwość społeczną
kuratora z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Niestety pracownikowi socjalnemu nie udało
się wiele zdziałać, bo chłopak nie
zamierzał zejść z przestępczej drogi. Nie bał się spraw sądowych ani
pobytu w poprawczaku. Nie robiła

z sąsiadek. O Karolu rozmawiają
raczej niechętnie. A jeśli już, nie
zgadzają się na podanie danych.
– On jest zdolny do wszystkiego,
a ma dopiero 15 lat! Co będzie, jak
skończy osiemnastkę? Wypuszczą
go z poprawczaka, przyjedzie i

Nastolatek przebywa obecnie w
zakładzie zamkniętym. Dlatego
też w chwili obecnej przewieziono
większość jego akt. W takiej sytuacji należy jednak zrozumieć, że
procedury związane z nieletnimi są
bardzo skomplikowane i wymagają
wielu ustaleń. Dlatego tez przed
ostatecznym rozstrzygnięciem dotyczącym losów Karola M. nie należy
wyciągać pochopnych wniosków,
aby w ten sposób mu nie zaszkodzić.
Być może w taki burzliwy sposób

przechodzi trudny etap dojrzewania
– mówi sędzia
Andrzej
Wieja,
rzecznik
prasowy
sądu w
Jeleniej
Górze.

Ciemniejsze chmury gromadzą się
nad linią z Jeleniej Góry do Lwówka
Śląskiego. Polskie Linie Kolejowe poinformowały o zamiarach spowolnienia
składów na tym odcinku do 30 km na
godzinę. Może mieć to związek z przejęciem obsługi połączeń na wspomnianej linii nr 283 przez nowo powstającą
spółkę Koleje Dolnośląskie.
Śląskiego mają zwolnić do 30 km
na godzinę.
Decyzję w tej sprawie podjął
Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Podpisana została uchwała
dotycząca środków zapisanych w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W jej ramach zostaną zakupione nowe autobusy szynowe, pięć
składów elektrycznych oraz kilka
używanych szynobusów do obsługi
linii kolejowych pozbawionych

Z anioła diabeł

Dobrze,
jak go nie ma

Koleją nowocześniej i…wolniej

W 2011 roku na jeleniogórskich torach pojawią
się nowe pociągi. Sześć
dodatkowych autobusów
szynowych będzie kursowało po Dolnym Śląsku.

FOT. ANNA PISULSKA
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trakcji elektrycznej. Koszt projektu
wyniesie 146 mln złotych. Szacuje
się, że do 2011 roku po dolnośląskich torach będzie kursowało 21
nowych pojazdów. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek
Łapiński chciałby, aby samorządy
aktywnie włączały się w sprawę
transportu publicznego i współpracowały pomiędzy sobą.

(Ania)

Wypadek
to nie przypadek

nas tu wszystkich z dymem puści.
Zrobi to bez zmrużenia oka – słyszymy od kobiety.

Pod nadzorem
Sąsiedzi Karola boją się, że chłopak znowu ucieknie z ośrodka, w
którym obecnie przebywa i jak to
zwykle bywa zacznie niszczyć i
podpalać otaczające go rzeczy.
Zaniepokojeni, że tak się może
stać sąsiedzi wysłali do sądu pismo
z apelem, aby młodego przestępcę
objąć szczególnym nadzorem w
celu uniemożliwienia mu ucieczki. Pod petycją podpisało się wiele
osób. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, że nie są stronami w sprawie, najprawdopodobniej nie
dostaną na nie odpowiedzi i apel

Niszczycielski
„spacer”
15 kradzieży z włamaniem do samochodów różnych marek oraz kradzież
z włamaniem do sklepu i budynku
– oto bilans jednego „spaceru” (w
nocy z 20 na 21 kwietnia) 15-latka z
Piechowic i jego o cztery lata starszego
kolegi. Ich łupem z samochodów padały
przypadkowe przedmioty, tj. telefony
komórkowe, okulary słoneczne, radia.
Ze sklepu sprawcy ukradli dwie butelki
napojów o wartości 10 zł, a z budynku

pozostanie bez echa. Szkody osób
poszkodowanych przez Karola M.
oszacowano na wartość poniżej
250 złotych każda. – Przestępstwa
popełniane przez ludzi młodych,
choć gatunkowo nie są ciężkie,
mają bardzo dużą szkodliwość
społeczną – mówi Andrzej Mitera,
psycholog dziecięcy specjalizujący
się w przestępczości nieletnich. Potwierdza to policja podkreślając,
że statystycznie – choć ogólnie
przestępczość maleje – ta dotycząca osób poniżej 18. roku życia
wykazuje tendencje wzrostowe.

Anna Pisulska

dwa rowery. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą kilkanaście tysięcy
złotych. Zatrzymani przyznali się do
tych przestępstw. Twierdzą, że chcieli
zaszaleć, a powodem zniszczeń , których
dopuścili się w mieście była zbyt duża
ilość wypitego alkoholu. 15–latek po
wykonaniu czynności został przekazany
rodzicom. Nieletni za popełnione czyny
odpowie przed Sądem Rodzinnym, a
drugiemu ze sprawców za kradzieże z
włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia
wolności.

Poetycko w sonacie
Fot. Luk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wczoraj (niedziela, 26 kwietnia) przypadł III Ogólnopolski
Dzień Modlitw za Kierowców.
Od 4 lat organizowany jest
przed długim weekendem.
Głównym problemem na polskich drogach jest nadmierna
prędkość, dlatego też tegoroczny plakat dnia modlitw przestrzega przed jej skutkami. W
ciągu ostatnich 15 lat zdarzyło
się na polskich drogach ponad
820 tysięcy wypadków, w których zginęło blisko 100 tysięcy
osób, a ponad milion zostało
rannych. Badania wykazują
zaś, że prawie 25% wypadków
jest skutkiem błędnej oceny
prędkości przez kierowcę.
Dniu Modlitw towarzyszyły
szokujące plakaty, które mają
przekonać kierowców, że lepiej
nie wciskać gazu do dechy.

(tejo)
Na ponad dwie godziny
cieplicką restaurację Sonata
wypełniła w miniony czwartek (23 kwietnia) magia
poezji Małgorzaty Kowzan,

której podczas odczytu na
skrzypcach przygrywał
pomysłodawca i twórca spotkania, Andrzej Gniewek.
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Komornik skoczył na SKOK
W miniony piątek (25 kwietnia), kiedy główne kierownictwo
SKOK-u w świetnych humorach
„szkoliło” się na zamku Czocha w
Leśnej, komornicy rozpoczęli postępowania egzekucyjne. W Jeleniej Górze przy ulicy Konopnickiej
dobytku firmy postanowiła bronić
sama pracownica. Zamknęła
drzwi na klucz i mimo interwencji
policji i próśb komornika, nie
chciała ich otworzyć. Na miejsce
wezwano ślusarza. Pracownica
jednak szybko się spostrzegła
i wpuściła komornika, zanim
fachowiec zaczął działać.
Choć SKOK oficjalnie otwarty
jest w godz. 10 – 18, kobieta tłumaczyła swoje zachowanie tym,
że w planach miała otwarcie biura
o 60 minut później. Wbrew prawu,

Skok zaskarży
komorników?
Kilka godzin później Skok w przesłanym
oświadczeniu do prasy, informował,
że zarząd Południowo – Zachodniej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
chce skarżyć działania komorników,
bo „podejmowane są na podstawie
wydanych z rażącym naruszeniem
prawa klauzul wykonalności”. Jak
tłumaczy zarząd, orzeczenie w tej

Fot. Angelika Grzywacz

Do około czterdziestu placówek Kasy OszczędnościowoKredytowej Skok w Polsce południowo-zachodniej w
minionym tygodniu zapukali komornicy, którzy wszczęli
postępowanie egzekucyjne. W Jeleniej Górze nie obyło się
bez asysty policji i udziału ślusarza, który początkowo
miał pomóc w otworzeniu zabarykadowanych drzwi.
które czynności egzekucyjne
określa jako jawne, podczas wizyty komornika, pracownica kasy
nakazała nam również opuszczenie pomieszczenia i wyjście na
zewnątrz lokalu. Nie pozwolono
nam zrobić zdjęć.
Po wejściu do SKOK-u komornika, do naszej redakcji zaczęli
dzwonić zaniepokojeni klienci tej
firmy z pytaniami o bezpieczeństwo swoich oszczędności.
– Jestem emerytką, kilka miesięcy temu sprzedałam mieszkanie i przeprowadziłam się do
córki. Całą kwotę mieszkania ze
sprzedaży przekazałam natomiast
na konto oszczędnościowe właśnie
w tej firmie – usłyszeliśmy od pani
Anny. – Co teraz będzie z moimi
oszczędnościami całego życia?

Komornik wszedł do SKOK-U w miniony Piątek
Inni klienci również pytali
o wypłacalność placówki oraz
przyczyny pojawienia się w biurze
przy Konopnickiej komornika.
Zapytaliśmy o to prowadzącego
postępowanie, jednak jak nam
powiedział, prawo zakazuje mu
udzielania informacji o szczegółach sprawy. – Było to postępowanie egzekucyjne na wniosek
wierzyciela, który złożył wniosek
o zajęcie gotówki w kasie – mówi
Dariusz Bijowski, komornik Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.
– Kto jest tym wierzycielem oraz

sprawie zostało wydane niezgodnie
z właściwością miejscową przez Sąd
Rejonowy w Słupcy. Podkreślono także,
że działania komorników „nie mają
żadnego wpływu na normalne funkcjonowanie Kasy i nie rodzą żadnych
utrudnień dla jej członków”.
Niestety na konkrety oraz finał tej
sprawy członkom Kasy przyjdzie jeszcze
sporo poczekać.

o jaką kwotę chodziło, tego nie
mogę powiedzieć, jest to objęte
tajemnicą służbową.
Tylko dwa przypadki mogą
komornika zwolnić z jej zachowania. Pierwszy: kiedy zeznaje
jako świadek przed sądem, a
drugi – kiedy dostaje postanowienie z prokuratury. – W innych
przypadkach ujawnienie takich
informacji grozi mi odpowiedzialnością dyscyplinarną. Takich informacji mogą natomiast
bez ograniczeń udzielić strony
postępowania egzekucyjnego
Fot. Angelika Grzywacz

Toksyczny hałas
Życie Marii Markowskiej-Karnaś i jej sąsiadów z budynku przy ulicy Wolności 6 zmieniło się w prawdziwy
koszmar, kiedy w grudniu ubiegłego roku po sąsiedzku
otwarto bar.
weniowali już w ZGL-u, urzędzie
miasta, u prezydenta i komisji do
spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych. Dostali odpowiedzi, ale mówią, że to ich nie
satysfakcjonuje, bo nie odnosi się
do poruszanego problemu. – Nie
możemy właścicielowi lokalu 61
oficyna zakazać prowadzenia
działalności, bo ta nieruchomość
nie należy do miasta, ale osoby
prywatnej – wyjaśnia tymczasem
dyrekcja Zakładu Gospodarki
Lokalowej „Północ”. – Jedynym
rozwiązaniem, jakie widzę na
ten moment, to dogadanie się
wspólnoty i właściciela lokalu
co do zasad współżycia, a jeśli to
nie rozwiąże problemu, skierowanie sprawy na drogę sądową
– radzi Krystyna JankowiakWitek, dyrektor ZGL Południe.
Lokatorzy mogą to zrobić sami,

lub za naszym pośrednictwem,
jeśli wcześniej dadzą nam swoje
pełnomocnictwo. Właścicielka
lokalu Anita Hordyj tłumaczy,
że nieruchomość, w której prowadzona jest działalność, wydzierżawiały bezterminowo ze
swoją kuzynką od właściciela. Ma
wszelkie wymagane pozwolenia.
Twierdzi też, że do tej pory nic nie
wiedziała o żadnych problemach
jakie odczuwali jej sąsiedzi z tytułu prowadzonej przez niż działalności. – W lokalu nie prowadzimy
żadnych dyskotek, nie włączamy
głośnej muzyki, bo nie mamy zamontowanych głośników. Mamy
toaletę a nasi klienci to przede
Fot. M.Tkacz

Przez odgłosy z lokalu domownicy nie mogą się wyspać. Dzieci
nie mają spokoju, aby odrobić
lekcję lub pobawić się na podwórku. Pani Maria oraz sąsiedzi
od początku nie zgadzali się na
otwarcie pod ich oknami lokalu
gastronomicznego. Wcześniej
przez kilka lat był w tym miejscu
sklep mięsny, który nikomu nie
przeszkadzał. Kiedy zaczął się
remont, lokatorzy dowiedzieli się
z plotek, że pod nosem będzie bar.
W urzędzie nikt nie chciał jednak
tego potwierdzić. – W grudniu
ubiegłego roku lokal ruszył, a ja
co noc za ścianą słyszę szuranie
krzesłami, głośną muzykę, rozmowy, czasami awantury. Ci ludzie
wychodzą też na zewnątrz i pod
naszymi oknami załatwiają się
– opowiada pani Maria.
Lokatorzy w tej sprawie inter-

– wyjaśnia Bijowski.
Niestety wierzyciela, który
domagał się zajęcia pieniędzy, nie
udało nam się ustalić. Natomiast
pracownicy SKOK-u nabrali wody
w usta i nie chcieli udzielać żadnych informacji. Dzwoniliśmy
do trzech ludzi związanych z
tą instytucją. Usłyszeliśmy, że
nie są upoważnieni do rozmów
z dziennikarzami. Poinformowano nas również, że niemal
wszyscy kierownicy byli w piątek
na szkoleniach i nie ma osoby
decyzyjnej, która mogłaby rozma-

Za głośny…
śmigłowiec
To tylko jedna z wielu spraw, w której
mieszkańcy narzekają na uciążliwe
decybele. 20 kwietnia o zakłóceniu
ciszy nocnej poinformowali lokatorzy z
ulicy Ludowej w Jeleniej Górze, którzy
narzekali na huk pracy okolicznego
tartaku. Dzień wcześniej o godzinie
19.00 przy ulicy Kiepury w lokalu po
byłym barze kolejny raz włączył się
alarm, który zatruwał życie okolicznym

wszystkim starsi ludzie, którzy
przychodzą na piwo i grzecznie
wychodzą do domu. Chciałabym,
żeby przychodziła tu również
młodzież, ale nie przychodzi – wyjaśnia pani Anita. Dodaje, że nigdy
nie kryła, iż ma zamiar otworzyć
bar. A działania sąsiadów określa
jednak jako nieuzasadnione i
bezpodstawne.
– Być może lokatorzy twierdzą,
że zarabiam na tym interesie krocie, tymczasem włożyłam w ten
lokal ogromne pieniądze na remont i nie wiem, czy kiedykolwiek
mi się to zwróci – opowiada. – Jak
na razie cały czas do tego wszystkiego dokładam, ale też mam

mieszkańcom już kilka dni z rzędu.
W minionym tygodniu mieszkańcy Zabobrza poskarżyli policji na hałasujący
helikopter ratowniczy, który odbywał
ćwiczenia po godz. 22. Straż miejska
w 2008 roku w sprawie zakłócenia
spokoju i porządku publicznego interweniowała niemal sto razy. 21 osób
ukarano grzywną a cztery wnioski
trafiły do sądu. W tym roku takich
przypadków strażnicy odnotowali 14,
z czego aż 8 z nich ukarano a jeden
trafił do sądu.

Prawnik radzi
mieszkańcom
W sprawie z ulicy Wolności
należy wskazać sąsiadom dwie
odrębne drogi możliwych działań
prawnych. Pierwsza z nich dotyczy
postępowania administracyjnego
toczącego się aktualnie z inicjatywy mieszkańców budynków przy
ul. Wolności 61 i 61of w Jeleniej
Górze przed Urzędem Miasta
Jelenia Góra Wydziałem Rozwoju
Gospodarczego. Podstawowym
celem tego postępowania może
być wykazanie naruszeń obowiązującego prawa ze strony przedsiębiorców prowadzących określony
punkt sprzedaży alkoholu, co w
konsekwencji powinno skutkować
cofnięciem zezwolenia udzielonego przez prezydenta miasta na
sprzedaż napojów alkoholowych,
a nawet cofnięciem pozwolenia na
prowadzenie uciążliwej działalności gospodarczej w określonym
miejscu. Podstawą stwierdzenia,
czy doszło, bądź też dochodzi do
tego rodzaju naruszeń mogą być
przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Odrębną drogę
postępowania, zamierzającego

dzieci i rodzinę. Nie zamknę tego
lokalu tylko dlatego, że ktoś tak
chce. Nigdy nie było tu bowiem
żadnych interwencji policji, poza
jedną, kiedy sąsiedzi sami wezwali policjantów. Ci przyjechali,
zobaczyli, że nic się nie dzieje i
odjechali. – Ktoś kiedyś wybił
szybę jakieś sąsiadce butelką po
piwie, którego w sprzedaży nigdy
nie mieliśmy. O szkodę posądzono
naszych klientów. Jeśli jest problem to trzeba o nim rozmawiać,

wiać z mediami. – W najbliższym
czasie pojawi się oficjalny komunikat wyjaśniający całą sytuację
– usłyszeliśmy od Piotra Kubika,
dyrektora sprzedaży Południowo Zachodniej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK we
Wrocławiu. – Nieoficjalnie mogę
powiedzieć, że nasi klienci nie
muszą się martwić, bo wszystko
jest pod kontrolą – dodał.

Angelika Grzywacz

do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, której wyniki nie
powinny pozostawać bez wpływu
również na decyzje administracyjne jest wniesienie powództwa do
sądu w postępowaniu cywilnym
przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym uciążliwą działalność
gospodarczą w określonym miejscu z wnioskiem o stwierdzenie
przez sąd zakłócania przez nich
samych oraz ich klientelę (szczególnie poprzez hałas, wyziewy,
obsceniczne zachowania klientów baru, demoralizację dzieci
i młodzieży, itp.) korzystania z
nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę oraz zaprzestanie dalszych naruszeń poprzez zakazanie prowadzenia określonego
baru. Zgodnie z orzecznictwem
Sądu Najwyższego, niezależnie od
postępowania administracyjnego
(w kwestii cofnięcia zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, czy też pozwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej), sąd cywilny jest w swych
rozważaniach i decyzjach niezależny, a przez to również władny
dokonać własnych ocen.

Mariusz Gierus
a nie biegać po urzędach i innych
instytucjach. Do tej pory moje
relacje z sąsiadami kończyły się na
mijaniu na ulicy i mówieniu dzień
dobry. Sąsiedzi byli dla mnie bardzo grzeczni, ale jak się okazuje,
nie do końca. Ja jestem chętna do
rozmowy z lokatorami, być może
w najbliższym czasie zaproszę
ich do siebie, pokaże im jak to
wygląda w środku, porozmawiam
– zapowiada pani Aneta.

Angelika Grzywacz
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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

Fot. Konrad Przezdzięk

Ulubiony ksiądz

Kupczą głosami?

1.ks. Zenon Stoń – proboszcz Kościoła w Karpaczu pod wezwaniem NNMP – 120 głosów
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 110 głosów.
3. ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 79 głosów
4. ks. Jarosław Górecki – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach – 76 głosy.
5.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 55 głosów.
6. ks. Tadeusz Dańko – Kościół św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 39 głosów
7. ks. Jerzy Gniatczyk – proboszcz Kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze – 45 głosów.
8.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 37 głosów
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).

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY
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Marek Obrębalski gra na zwłokę: liczy na uzyskanie poparcia większości.
W miniony wtorek nie było to możliwe

Sesja absolutoryjna, która odbyła się w miniony wtorek
(21 kwietnia), skończyła się niczym. Z porządku obrad na
wniosek prezydenta Marka Obrębalskiego wycofano dwa
projekty uchwał: rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta
Miasta z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry za 2008 rok.
Za zdjęciem z porządku obrad
tych punktów głosowało 15 radnych z PO, PiS i Jeleniej Góry XXI.
Przeciwko było pięcioro radnych z
klubu Lewicy. Prezydent zapytany
przez radną Grażynę Malczuk,
dlaczego nie chce poddać się
ocenie radnych odpowiedział, że
trwają rozmowy z klubami i ich
przedstawicielami, które mogą
zmienić wynik głosowania.
Chodzi o to, że według deklaracji
składanych przed sesją, za absolutorium, czy potwierdzeniem, że
budżet zeszłoroczny został przez
prezydenta zrealizowany prawidłowo, miało głosować jedynie 7
radnych PO. Reszta zapowiadała

głosowanie przeciw absolutorium.
– Wprawdzie ustawodawca wskazał, że głosowanie nad absolutorium powinno się odbyć do końca
kwietnia, to jednak nie przewidział żadnych sankcji – tłumaczył
prawnik rady, Roman Słomski.
– Uważam, że nic się nie stanie,
jeśli głosowanie odbędzie się na
początku maja. Według mnie możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy
to przyjęcie absolutorium, jeśli
za zagłosuje 12 i więcej radnych.
Druga to jego odrzucenie, jeśli
przeciw będzie 12 i więcej radnych.
Natomiast jeśli ani za, ani przeciw
nie będzie ustawowego minimum,
czyli 12 radnych, głosowanie

Gorący wtorek
W czwartek Anna Ragiel zwołała posiedzenie prezydium rady i zapadła
decyzja o zwołaniu sesji absolutoryjnej
w najbliższy wtorek, 28 kwietnia. Podobno pośpiech wynikł z tego, że nie było
pewności, czy odkładanie głosowania

na maj nie spowoduje, iż wojewoda
uzna zwłokę za niewykonywanie ustaw
i rozwiąże radę. Ma takie kompetencje.
Wtedy władzę w mieście przejąłby
zarząd komisaryczny. Ponieważ wybory
samorządowe są za rok, nie odbyłyby się
wybory przedterminowe.

Aplauzem publiczności, której trudno było się rozstać z
gwiazdą wieczoru, zakończył się sobotni koncert Czesława Mozila. Podobały się nie tylko oryginalne utwory, ale i
anegdoty artysty, które wtrącał pomiędzy piosenkami.

Dawid

Ania

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

Nie zabrakło również ironii,
która w dużej mierze odnosiła się
do polskiej sceny medialnej. Fani
artysty zanosili się więc ze śmiechu, gdy Czesław Mozil opowiadał
różne historie z własnego życia,
albo gdy dedykował piosenkę
prezesowi Telewizji Polskiej. To
wszystko sprawiało, że chwilami
przypominał bardzo dobrze zaaranżowany kabaret.
Wokalista podkreśla jednak,
że od jakiegoś czas razem z towarzyszącymi mu muzykami
„odwala chałturę”. To przejaw

charakterystycznego dla niego
dystansu do samego siebie, bo
wszystkie utwory, jak i historyjki,
które usłyszeliśmy dzisiejszego
wieczoru miały w sobie niezwykły
czar, były jednocześnie zabawne i
refleksyjne.
O tym, że Czesław Mozil to dla
jeleniogórzan niezwykły artysta,
świadczyła choćby zapełniona sala
JCK – i to mimo wysokiej ceny za
bilet – oraz podwójne brawa na
koniec koncertu.

(Ania)

będzie nierozstrzygnięte.
Po głosowaniu goryczy nie krył
radny Cezary Wiklik. – Lewica
pokazała charakter i udowodniliśmy, że nie będziemy kupczyć tak
ważnymi decyzjami. Chcieliśmy
głosować absolutorium a nie nim
handlować. Już w czasie sesji
zaczęto opowiadać kto i kiedy
rozmawia lub rozmawiał z prezydentem o głosowaniu na korzyść
prezydenta. Jednak wszyscy szefowie klubów zaprzeczali, aby to ich
formacja dogadywała się z prezydentem.– Spotkaliśmy się kilka dni
wcześniej i więcej czasu prezydent
poświęcił na rozmowy towarzyskie
niż na konkrety – mówił Miłosz
Sajnog, szef klubu Jelenia Góra XXI
– nie ma żadnych ustaleń. Zupełnie
co innego mówiono w kuluarach.
Podobno prezydentowi tak zależy
na otrzymaniu absolutorium, że
klub który go poprze, dostanie
wysokie stanowisko w urzędzie
miejskim lub jednej z miejskich
instytucji. Miłosz Sajnog zapowiadał przed sesją, że klub radnych
Jelenia Góra XXI głosować będzie
przeciw udzieleniu absolutorium.
Dlaczego zatem klub głosował za
wycofaniem z porządku obrad
sprawozdania prezydenta i udzielenie absolutorium?
– Skoro prezydent nie jest w
stanie przeprowadzić sesji absolutoryjnej i wycofuje się z poddania

ocenie, sam sobie wystawia negatywną notę. Ja nie wiem, co to są
za rozmowy i co prezydent ustala
jeszcze w sprawie absolutorium.
Dzisiaj zdjęliśmy ten punkt z obrad
na prośbę prezydenta i już to, że
nie zapowiada się głosowanie w
terminie ustawowym, wskazuje na
nieskuteczność prezydenta Obrębalskiego. Myślę, że ten punkt jest
zdjęty na długo. Rozmawiałem z
prawnikiem prezydenta i być może
będzie realizowany scenariusz nie
głosowania absolutorium w Jeleniej Górze. Dzisiaj prezydent nie
jest w stanie uzyskać absolutorium
i tyle pokazuje ta sesja – mówił w
miniony wtorek Sajnog.
– Dlaczego jesteśmy przeciw?
Prezydent wykazał się całkowitą
nieporadnością w lokowaniu inwestycji i rozwiązywaniu problemów,
czego najjaskrawszym przykładem
są galerie handlowe przy Jasnej
i Kilińskiego. Kolejna sprawa to
brak planów zagospodarowania
przestrzennego. Miasto obniżyło
w ubiegłym roku kwotę na ten
cel po czym nawet nie wykonało
tej kwoty w połowie. To znaczy że
najważniejsze przeszkody w rozwoju miasta nie zostały pokonane,
na wskazuje wielu inwestorów. To
pokazuje brak skuteczności, brak
pomysłu i brak wizji prezydenta.
Prezydent Marek Obrębalski nie
chciał rozmawiać o przyczynach
wycofania się z absolutorium. Zastępca prezydenta Jerzy Łużniak,
odsyłał pytających do prezydenta.
Jak powiedział przewodniczący
rady, Hubert Papaj pierwszy termin w jakim może się odbyć sesja
absolutoryjna, to 5 lub 12 maja.
- Jeśli radni chcą zachować
termin ustawowy do końca kwietnia mogą sami złożyć wniosek o
zwołanie sesji wraz z projektami
uchwał – przekonywał przewodniczący. Hubert Papaj jednocześnie
złożył swoje obowiązki na ręce
swojej zastępczyni, Anny Ragiel z
powodu wyjazdu.

Marek Komorowski
O absolutorium czytaj też na
str. 24

Krócej w Szwecji
Jak się dowiedzieliśmy, prezydent
Marek Obrębalski skróci swój pobyt w
Malmoe w Szwecji i wróci do Jeleniej
Góry, aby być obecnym na sesji.
Możliwe jest, że sesja się zacznie i
przed głosowaniem nad absolutorium
zostanie ogłoszona przerwa. Może ona
trwać nawet dwa tygodnie. Przy takim
scenariuszu będą możliwe kolejne tury
dogadywania się i ustalania komu
jakie stanowisko za poparcie podczas
głosowania.

Czesław zaśpiewał
Fot. Ania
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Fot. Konrad Przezdzięk

Chwała zwycięzcom igrzysk bezpieczeństwa

Przy ogłuszającym dopingu i w międzynarodowej obsadzie odbyła się w minioną sobotę (25 kwietnia) III Olimpiada Bezpieczeństwa Malucha. Dzieci rywalizowały w
kilku konkurencjach głośno wspomagani przez rodziców
i sympatyków poszczególnych przedszkoli w sali Miejskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Złotniczej.
Na starcie stanęło 16 drużyn
reprezentujących niemal wszystkie
jeleniogórskie przedszkola. Specjalnym gościem imprezy była ekipa
naszych południowych sąsiadów:
Materská škola „Kamaradka” (czyli
przedszkole) z czeskich Jimelic.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk ze straży miejskiej, jeden
z pomysłodawców tych nietypowych igrzysk.
Dzieci dopingowane były przez
rodziców z barwnych trybun. Ci
skandowali hasła: „Dziesiątka!”,
„Promyczek!”, „Stokrotka!”. Przedszkolaki musiały wykazać się nie
tylko sprawnością fizyczną, lecz
także umiejętnością logicznego
myślenia i znajomością przepisów
ruchu drogowego. Przyjaciołom
z Czech pomagała tłumaczka
Helena Jankowska. Zresztą wiele
poleceń nasi mali południowi sąsiedzi rozumieli bez konieczności
przekładu.
Najmłodsi układali znaki drogowe, wybierali przedmioty potrzebne w podręcznej apteczce, zwijali
węża strażackiego i „gasili” pożar

się straż graniczna, która jest
– obok policji i straży pożarnej
– współorganizatorem Olimpiady
Bezpieczeństwa Malucha. Pogranicznicy mogli się też przekonać,
że przedszkolakom nie są obce zasady zachowania się w przypadku
ataku psa. Dzieci umieją przybierać
bezpieczne pozycje, które łagodzą
agresję zwierzęcia. Były też pokazy
umiejętności tanecznych młodych
jeleniogórzan.
Kiedy Roman Kuty, zastępca
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka

za pomocą podawanych z rąk do
rąk wiader w piłeczkami zamiast
wody. W tej konkurencji najlepsi
okazali się mali Czesi, którzy zresztą wystąpili w czarnych strażackich
koszulkach z logiem jimelickiej
straży pożarnej.
W przerwie między konkurencjami swoim quadem pochwaliła
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Ruchu Drogowego ogłosił wyniki
zawodów, wszystkie dzieci podniosły ręce w geście zwycięstwa.
– W tym turnieju nie ma przegranych. Startujące drużyny wszystkie
stanęły na najwyższym podium
i wywalczyły złote medale. A do
tego torby pełne prezentów od
straży miejskiej i licznych sponsorów. Doceniono też najgłośniej
dopingujących rodziców. Specjalną
nagrodę odebrali fani Przedszkola
„Zaczarowany Parasol” z Cieplic.

(tejo)
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Promocja
tradycji
turystycznych
Karkonoszy
i Gór Izerskich
Celem projektu jest poszerzanie dostêpu do informacji
o mo¿liwoœciach wypoczynku na pograniczu polskoczeskim, a tak¿e promocja tradycji regionu Karkonoszy
i Gór Izerskich. Umo¿liwi grupom docelowym uzyskanie
aktualnych informacji na temat turystycznej oferty regionu
Karkonoszy i Gór Izerskich.
^

^

Cílem projektu je rozšírení prístupu k informacím

Propagace
,
turistickych
tradic
Krkonos
a Jizerskych hor
^

^

,

Karkonosze i Góry Izerskie | Krkonose a Jizerske hory

^

^

^

o moznostech rekreace v polsko-ceském pohranicí a také
propagace tradic regionu Krkonoš a Jizerských hor.
^

To pak umozní cílovým skupinám získat aktuální
informace o turistické nabídce regionu Krkonoš
a Jizerských hor.

Projekt jest wspó³ﬁnansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.
Przekraczamy granice.

A
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Noblista w progach
gimnazjum
Juliusz Sienkiewicz, wnuk
Henryka Sienkiewicza, będzie
specjalnym gościem Gimnazjum nr 4, które 8 maja przyjmie oficjalnie imię Noblistów
Polskich. Odprawiona zostanie
uroczysta msza święta, zagra
orkiestra dęta Filharmonii
Dolnośląskiej. Zostanie także
poświęcony sztandar szkoły.
Wcześniej, bo w nadchodzący
wtorek (28 kwietnia) w szkole
odbędzie się konferencja poświęcona dziejom regionu jeleniogórskiego w nauczaniu.

Ważą się losy
warsztatów
Młodzież, która minionego
lata zakochała się w scenie
podczas warsztatów „Lato w
teatrze”, być może i w tym
roku będzie miała możliwość
wzięcia udziału w podobnej
imprezie. – Dostaliśmy z Ministerstwa Kultury informację, że
warsztaty będą organizowane
– mówi Małgorzata Nauka ze
Zdrojowego Teatru Animacji.
– Napisaliśmy już wniosek.
Jeśli dojdzie do planowanego
remontu Teatru Zdrojowego,
dzięki współpracy z Jeleniogórskim Centrum Kultury i
Teatrem Norwida, nie będzie
kłopotu z ich organizacją. Czekamy na decyzję z Warszawy.

Fory dla zdolnych
Małgorzata Młyńczyk, Kamil Prusakowski i Krzysztof
Żelaskiewicz, uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum przy
ZSO nr 1 im. Żeromskiego
otrzymali medale i zaświadczenia potwierdzające zdobycie tytułu laureata konkursu
„zDolny Ślązak Gimnazjalista.
Nagrodzeni uczniowie zostali
zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
i otrzymają pierwszeństwo
podczas rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.

Gęściej
przy Słowackiego
Posuwa się budowa kamienicy mieszkalnej przy ulicy
Słowackiego na wysokości
przejścia w stronę ul. Wyspiańskiego. Budynek, który uzupełnia lukę w zabudowie traktu,
niebawem zostanie zadaszony
i będzie w stanie surowym
zamkniętym. W minionym
tygodniu podłączano go do
miejskiej sieci kanalizacyjnej,
w związku z czym były okresowe kłopoty z przejazdem przez
wspomniany trakt.

Listonosz wpadł przed budynkiem poczty, w której pracował.
Policjanci zatrzymali go w miniony wtorek (21 kwietnia), kiedy
przyjechał pod urząd. Był pod
wpływem narkotyków. Stróże prawa znaleźli w aucie przygotowane
do sprzedaży środki odurzające w
postaci marihuany i amfetaminy.
Kolejne narkotyki funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu
zatrzymanego. Łącznie policjanci
zabezpieczyli blisko 500 porcji

amfetaminy, ponad 200 porcji
marihuany, kilkanaście tabletek
ekstazy oraz wagę do porcjowania
środków odurzających – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska z policji. W mieszkaniu funkcjonariusze
znaleźli również rewolwer na
ostrą amunicję. Zatrzymany nie
miał zezwolenia na broń palną.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu.

(tejo)

Przydatne narkotesty
Pięćdziesiąt narkotestów,
które zakupiła i przekazała
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
UM w Jeleniej Górze, trafiło na
wyposażenie policji. Przydały
się: w miniony czwartek przy
ulicy Jagiełły w Jeleniej Górze
policjanci zatrzymali 27-letniego jeleniogórzanina, który
kierował fordem escortem
po marihuanie. Dodatkowo
mężczyzna posiadał jeszcze
dwie porcje tego narkotyku.
27-latek trafił do policyjnego
aresztu.

(tejo)
FOT. ARCHIWUM PTTK

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ciekawego
wyzwania podjął się Marcin
Nowakowski, gospodarz saloniku EMPIK na starówce. – 1
czerwca chcemy stworzyć coś
naprawdę niesamowitego:
przy udziale mieszkańców Jeleniej Góry napisać najdłuższe
w Polsce, a może i na świecie,
życzenia skierowane do dzieci
z całego świata. Dołącz swoje pozdrowienia! – zachęca
Marcin Nowakowski. Swój
pomysł zgłosił już do Księgi
Rekordów Guinnesa. Teraz
wszystko zależy od dobrej woli
jeleniogórzan.

Narkotyki u uzbrojonego listonosza

Cykliści o pieniądzach Pożegnanie Profesora
Ci rowerzyści, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa cyklistów w mieście tego spotkania opuścić nie
powinni. Mowa o planowanej na najbliższy wtorek
(jutro – 28 kwietnia) dyskusji dotyczącej wskazań
inwestycyjnych za 200 tys. zł.
Z Czesławem Wandzlem, dyrektorem Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
będą omawiane wskazania inwestycji, które powinny zostać
wykonane dla poprawienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy
rowerzystów w naszym mieście,
czyli prawidłowego wydania 200
tys. zł przyznanych w tym roku
przez miasto dla rowerzystów.
– Po raz pierwszy możemy
decydować o planach dotyczących właśnie nas – rowerzystów
– mówi Zbigniew Leszek, prezes
Izersko-Karkonoskiego Towa-

rzystwa Kolarskiego w Jeleniej
Górze. – Dlatego chcielibyśmy,
żeby każdy z cyklistów rzetelnie
przygotował się do omówienia
rozsądnych propozycji prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych. Trzeba pamiętać, że nie
ma to być spotkanie narzekań i
marudzenia. Nie chcemy też, żeby
nasze towarzystwo rowerowe
było postrzegane jako twór, który
na wszystkie problemy rowerzystów ma gotowe rozwiązania
– dodaje.

(Angela)

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 17.00 przy ulicy Wolności 82
w siedzibie Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze.

Mieszane uczucia mają trzecioklasiści z gimnazjów po
egzaminie, z którym zmagali się przez trzy dni w minionym tygodniu. Część humanistyczna „poszła” świetnie,
gorzej z matematyczno-biologiczną. – Było fatalnie
– mówili uczniowie.
– Banalne – powiedzieli nam
uczniowie z Gimnazjum nr 4 na
jeleniogórskim Zabobrzu w środę
(22 kwietnia) po pierwszej części
egzaminów. – Najwięcej kłopotów
sprawiła nam rozprawka. Ale
wszystko było oparte na tekstach,
więc poradziliśmy sobie – mówili
Paulina, Edyta, Patryk, Malwina,
dwóch Adrianów, Adam, Klaudia
i Przemek z „czwórki”. – Jesteśmy
dobrej myśli. Ogólnie poszło do-

Był przeciek,
powtórki nie będzie
Centralna Komisja Egzaminacyjna nie
przewiduje powtórzenia testów gimnazjalnych w całym kraju po tym, jak
w Warszawie doszło do przecieku arkuszy egzaminacyjnych, które pewien

brze – dodają Angelika Kędzbok,
Magda Misakiewicz i Katarzyna
Mieszawska. Dzień później abiturienci gimnazjów mieli skrajnie
różne humory. – Test był trudny
– nie ukrywały po napisaniu części matematyczno-przyrodniczej
Katarzyna Rucińska, Aneta Kin,
Ewelina Lukić i Dominika Orłowska z Gimnazjum nr 2 – Za dużo
chemii i do tego fizyka. Wczoraj
było banalnie, a dziś – ciężko. Nie

internauta upublicznił w sieci. Dostał je
od przyjaciółki matki, która jest woźną
w jednym z warszawskich gimnazjów.
Kobieta dostała dokument od dyrektorki. Obydwie panie zatrzymała policja.
Odpowiedzą za ujawnienie tajemnicy i
współudział sprawczy.

W miniony czwartek (23 kwietnia) na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze w ostatnią drogę rzesze
odprowadziły turystów i przewodników, a także byłych
uczniów odprowadzili w miejsce wiecznego spoczynku
Teofila Ligenzę vel Ozimka, nestora krajoznawstwa jeleniogórskiego.
Teofil Ligenza vel Ozimek zmarł
20 kwietnia 2009 roku przeżywszy
97 lat. – Człowiek, który swoje
życie poświęcił wychowaniu młodzieży, turystyce i krajoznawstwu.
Pedagog, w ychowawca k ilku
pokoleń uczniów i turystów, piechur, społecznik, znamienity
krajoznawca, obdarzony doskonałą pamięcią do ostatnich dni
– wspomina Zmarłego Andrzej
Mateusiak z PTTK. Profesor zostanie zapamiętany jako inicjator popularnych wycieczek niedzielnych
dla mieszkańców regionu z cyklu
Rajd na Raty”. Jeszcze trzy tygodnie przed śmiercią uczestniczył
w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału PTTK „Sudety

jesteśmy optymistami. Próbne
testy były zdecydowanie łatwiejsze
– dodały uczennice.
Jak mówi Maria Malczuk, dyrektor „dwójki”, rozwiązane testy
zostały zabrane przez kuriera i
będą ocenione przez niezależnych
egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wynik z
egzaminu ma kluczowe znaczenie
dla trzecioklasistów. Liczba uzyskanych punktów, w tym także
punkty za średnią z przedmiotów
nauczania, może zdecydować o
przyjęciu do upragnionej szkoły
ponadgimnazjalnej. – Nasi absolwenci w ponad 80 procentach
dostają się do tych placówek, które
wybrali. Bardzo rzadko zdarzają
się tu niepowodzenia – dodaje
Maria Malczuk mając nadzieję,
że i w tym roku tendencje będą
podobne. Trzecioklasiści, z którymi rozmawialiśmy, w większości
wybierają się do Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych.

(tejo)

Drugi dzień testów przed Gimnazjum nr 2

Zachodnie” w Jeleniej Górze,
którego członkiem został w roku
1952, ale członkiem Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego
był już w roku 1926. Posiadał
godność Członka Honorowego
PTT. Wyszkolił dziesiątki kierowników wycieczek szkolnych
i obozów wędrownych. Zweryfikował setki odznak turystyki pieszej. Wyróżniony dziesiątkami
medali i odznaczeń. –Był wzorem rzetelnego i kompetentnego
organizatora przedsięwzięć
turystycznych, zwolennikiem
„zdrowej” turystyki, kopalnią
wiedzy krajoznawczej – konkluduje Andrzej Mateusiak.

(tejo)

Testowe frustracje

Fot. Konrad Przezdzięk

Rekord Guinnesa
dzieciom

Policja zatrzymała pracownika jednego z urzędów
pocztowych podejrzanego m.in. o posiadanie znacznych
ilości środków odurzających oraz handel nimi, a także
o nielegalne posiadanie broni.

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk
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Nad trzecioklasistami z „czwórki” duchową opiekę
sprawował ks. Jerzy Jastrzębski.

27 kwietnia 2009 r.
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PLOTKI I FAKTY

Pasibrzustwo
i opilstwo

U władzy na imieninach
… chciałoby się dokończyć za
Szwagrem Kolaską: jest flaszka,
dwie butle wina… Ale te czasy,
panie i panowie, dawno minęły.
Urządzanie służbowych imienin w partyzanckim stylu nie
uchodzi, toteż nasza władza,
która w minionym tygodniu
świętowała osobiście (Jerzy
– 23 kwietnia, a Marek – dwa
dni później), imieniny obchodziła wyjątkowo skromnie. Nie
przeszkadzało to jednak wielu
pracownikom urzędu, którzy w
miniony czwartek (23 kwietnia)
ustawiali się w kolejce przed
gabinetem Jerzego Łużniaka,
zastępcy prezydenta, z bukietami kwiatów. Wprawdzie nikt
tyłem – w wyrazie najgłębszej
rewerencji – nie wychodził, ale
pochlebstwom końca nie było.
Gorzej z Markiem Obrębalskim,
prezydentem grodu Krzywoustego. Nie dość, że wyjechał był do
Malmoe, to jeszcze jego święto
przypadło w sobotę. Pewnie
zaległości nadrobione zostaną
w późniejszym terminie.
Dookoła Wojtek
Dyrektor ds. artystycznych Teatru im. Norwida zapadł się pod
ziemię. W minionym tygodniu
wezwano go na rozmowę do szefa naczelnego placówki Bogdana
Kocy. Niestety, pan Wojtek nie
stawił się. Słuch po nim zaginął
i nie wiadomo, jak tę sprawę
rozwiązać. Nominalnie bowiem
sprawuje on funkcję, której nie
ma w statusie wewnętrznym
teatru. Co ciekawe, pobiera też
za to wynagrodzenie. Cały czas
pracuje na podstawie umowy o
zatrudnieniu na okres stały podpisanej ze Sceną Dramatyczną
Teatru Jeleniogórskiego. A jak
wiadomo, ta przestała istnieć
z końcem grudnia ubiegłego
roku. Wówczas nikt jednak panu
Wojtkowi za pracę nie podziękował. Kto rozplącze ten węzeł
przeciwieństw i wykluczających
się sytuacji? Nie wiadomo.
(anzol)

Kasztany już niedługo zaczną
kwitnąć (a może i już zaczęły),
co jest znakiem niezawodnym
i średnio optymistycznie nastawiającym do życia szczęściarzy
z okrągłego jak sarnie lusterko
rocznika 1990 oraz innych,
niewątpliwie mniej urokliwych liczbowo (roczników, nie
szczęściarzy).
Wszyscy zgodnie zanurzają
się po kolana, uszy, pomiędzy
jednym a drugim, albo i jeszcze
głębiej, w lepiącej materii książkowej, dokonując ostatnich
rewizji i poddając się aktom paniki przed sądną, nieregularną
serią stresu, rozpoczynającą się
z głośnym hukiem czwartego
maja o godzinie dziewiątej z
podwójnym zerem.
Jednak niewyobrażalny stres
ściskający za gardło, serce, żołądek i nie wnikajmy co jeszcze,
nie przeszkadza młodym maturzystom (tym nie-młodym pewnie też) w dokładnym planowaniu czasu po egzaminach, który
to w większości przypadków
(jak krąży wieść po sołectwie
zwanym Jelenią Górą), zostanie zapełniony obżarstwem,
opilstwem, pasibrzustwem,
opilstwem, opilstwem i – na koniec, dla odmiany – opilstwem.
Subtelna klepsydra wypełni się
do połowy (albo i po brzegi!)
tajemniczym płynem o wzorze
C2H5OH.
Pasibrzustwo (nieodzownie
w tym przypadku połączone z
obżarstwem i opilstwem) na
miarę rzymskich uczt zajmować będzie wedle zapowiedzi
minimum dwadzieścia cztery godziny na dobę. Grill za
grillem, impreza za imprezą,
ognisko ogniskiem poganiane
wraz z niewątpliwym zakłócaniem ciszy nocnej i łamaniem
zakazu podlewania się piwem
i innymi bardziej lub mniej
radosnymi napitkami w parku,
potrząsną w posadach naszą
cichą i spokojną (coby uniknąć
heretyckiego i zabronionego
słówka „nudną”) Jelenią Górą.
Ale spokojnie! Zło wcielone w
postaci maturzystek i maturzystów o faunich nogach (tyczy się
raczej płci męskiej, choć bywa
różnie, a podobno owłosiona

łydka damska jest najlepszym
środkiem antykoncepcyjnym)
i subtelnych zazw yczaj ro gach opuści ten przybytek w
krótkim czasie, choć nieliczni
pozostaną zapewne pobierając
nauki w celu szczycenia się
posiadaną wiedzą, na naszej
rodzimej uczelni, zwanej przez
kąśliwych (cóż za źli, oj źli
ludzie!) UJ – Uniwersytet Jeleniogórski.
Czas pomaturalny to najdłuższe wakacje w życiu (nie tyczy
się tych, którzy na egzaminie
dojrzałości kończą swoją mękę
nauczania), których tasiemcowata długość wynosi cztery
miesiące, a w niektórych przypadkach nawet cztery i pół.
Cóż zrobić z tak wielką ilością
wolnego czasu? Toż to klęska
urodzaju! Będzie można po fafnaście razy odespać wszystkie
nieprzespane noce przed egzaminem dojrzałości i zapomnieć
o wszystkich tak żarliwie odmawianych co wieczór paciorkach
przedmaturalnych.
A co z tymi, którzy swojej
szkolnej męki nie zamierzają
póki co kończyć? Otóż nic łatwiejszego, prostszego i przyjemniejszego. Faunie łydki wraz
z rogami przetransportowane
zostaną w ilościach parzystych
(w ogromnej większości) do
odległych i otwartych na zakłócanie ciszy nocnej miast
takich jak Wrocław, Poznań,
Kraków czy Warszawa. Okrutne
pasibrzustwo wraz z opilswem
nie zanikną, lecz zmienią lokalizację jeszcze bardziej rosnąc w
siłę przez pięć lat, choć znajdą
się tacy (i to niekoniecznie
studenci medycyny), którzy
zabawią tam dłużej.
Nie daj Boże jedyny, nie krytykuję opilstwa ani obrastania
kurzem! Sam doczekać się nie
mogę. Jedyne, czego czepić się
można, to realizacja domyślnego, niewypowiedzianego i
ukrytego między słowami przesłania zawartego w słowach
„jak trwoga to do Boga”.

Konrad Lipiński

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.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI

9

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Jak państwo widzą, brak
porozumienia skutkuje tym, …

– … że nawet z najbliższymi
współpracownikami…

– … muszę rozmawiać przez
tłumaczy.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Goryle na bramce
gimnazjów
Kiedy chodziłem do szkoły
podstawowej, wejścia pilnowała
woźna. Kobieta na tyle dziarska
i pyskata, że na sam jej widok
intruzi porzucali zamiar nawiedzenia placówki oświaty, a sami
jej uczniowie czuli większy respekt wobec woźnej niż dyrektorki. Woźna w ich oczach urastała
do dosłownie szarej eminencji,
choć kardynałem nie była.
W szkole średniej rolę „stójkowego” pełnił poczciwy pan
Heniu. Zawsze w niebieskim
fartuchu. Był dobrą duszą dla
uczniów: przymykał oczy, kiedy
wchodzili bez tarczy. Miał jednak
pan Heniu nosa na tyle, że przeszywał rentgenowskim spojrzeniem wchodzące do LO indywi-

dua i od razu w yczuwał, kto
miał jaki zamiar. Tych, których
intencje były złe, nie wpuszczał.
Teraz, kiedy już w zupełnie
innej roli szwendam się, po
szkołach u bram placówek oświaty stoją goryle. Dosłownie i w
przenośni. Rośli faceci, którzy
przeszłość kulturysty mają wyrysowaną na potężnych bicepsach,
a i z oczu nie patrzy im miło, stali
się ludźmi pierwszego kontaktu
budującego wizerunek współczesnej edukacji. Głównie tej
gimnazjalnej, bo w podstawówkach i liceach jest jeszcze w miarę
normalnie.
Jeden z takich oprychów wyrósł przede mną, kiedy w minionym tygodniu miałem zamiar

wkroczyć do jednego z gimnazjów. Którego? Nie zdradzę, aby
nie robić mu kryptoreklamy. W
spojrzeniu faceta odczytałem,
że uważa mnie za paprocha,
którego wiatr przywiał do jego
królestwa i najlepiej by było mnie
kopnąć w cztery litery, aby mieć
święty spokój. – Do kogo pan
idzie? – wysilił się typ na „kurtuazyjne” pytanie. Pokazuję gorylowi legitymację prasową, w której
jak byk – po polsku i angielsku
(nie sądzę, aby to zrozumiał)
stoi, że jej posiadaczowi należy
pomóc w pełnieniu obowiązków
służbowych.
Ochroniarz dał do zrozumienia, że ten świstek niewiele go
obchodzi. Spytał, czy jestem
umówiony. – Nie, jestem zaproszony – mówię. – A przez kogo?
– Policję – odpowiadam – która
w szkole ma prowadzić akcję. Te
słowa nie robią na mięśniaku

żadnego wrażenia, a wręcz potęgują agresję w jego spojrzeniu.
– Ładną pan opinię robi szkole
traktując w ten sposób gości
– mówię mu z przekąsem.
– Guzik to mnie obchodzi. Nie
jest pan umówiony, nie wejdzie
pan – odparł i poszedł upewnić
się, czy rzeczywiście działania,
o których wspomniałem, były
prowadzone. Wrócił z wyraźną
satysfakcją na niezbyt inteligentnym obliczu. – Nic tu dziś policja
nie robi – wycedził zajadliwie sugerując bym zabrał tyłek w troki.
Uparłem się, że wolałbym jednak
porozmawiać z dyrekcją, a nie z
nim. Zrobił łaskę i zadzwonił. Do
gabinetu dyrekcji dotarłem pod
eskortą miłej pani nauczycielki
odprowadzany spojrzeniami
przez gimnazjalistów w tym
szkolnym „obozie nauki”.
Gimnazja – w pojęciu ogólnym
– mają beznadziejną opinię.

Mówi się o nich jak o niechcianym dziecku niew ydarzonej
reformy oświaty. Gimnazjum to
symbol tego, co w młodzieży złe:
złego wychowania, fatalnych
obyczajów, agresji, nałogów,
przestępczości młodocianych,
przemocy wobec młodszych i
wszelkich innych patologii wieku dorastania. Takie uogólnienie
jest bardzo krzywdzące. Niestety
– nie bez podstaw powstaje.
Statystyki policji, które – jeśli
chodzi o bandytyzm wśród wyrostków – napawają niepokojem,
nie biorą się znikąd. Wiele szkół
gimnazjalnych ze zdolną i wrażliwą młodzieżą ginie w cieniu
wymienionych cech.
Szkoły same przyczyniają się
do tego, że są postrzegane jako
getto dla trudnej młodzieży. Zatrudniając firmy ochroniarskie
potwierdzają swoją wychowawczą niemoc i bezradność nauczy-

cieli, którzy nie potrafią, a
może i nie chcą, budzić wśród
uczniów szacunku i być dla
nich autorytetem. Tu pedagoga
zastępuje stójkowi goryle. Na
pewno świetnie by się sprawdzili w domach poprawczych,
gdzie mięśnie Rambo budzą respekt, a inteligencja delfina nie
jest przeszkodą w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Czyli pilnowaniu gromady
rozbisurmanionych małolatów, „ofiar” bezstresowego
w ychowania oraz kr yzysu
rodzinnego, a także wyjątkowo
łagodnego prawa, które na
nieletniego bandytę chucha,
zamiast przetrzepać mu dupę
dyscypliną.

Konrad Przezdzięk

27 kwietnia 2009 r.
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Na ratunek grobowcom w rozsypce
Kaplice patrycjuszy jeleniogórskich i fundatorów Świątyni
Łaski, pochodzące w większości
z XVIII wieku, wymagają pilnego
remontu. Zaczęł y popadać w
zapomnienie jeszcze przed II
wojną światową, kiedy zaprzestano pochówków na miejscowym cmentarzu. Ale najgorsze
czasy nadeszły wraz z polskimi
osadnikami. Kaplice złupiono z
części zabytkowych elementów
(ozdobne kraty przewieziono do
Warszawy, gdzie są do dziś w ka-

Mogłyby być perełką architektury i celem pielgrzymek
wycieczek zagranicznych, są jednym z najbardziej zaniedbanych zakątków naszego miasta. To kaplice funeralne
przy Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego. Czy w
300–lecie Kościoła Łaski jest szansa na doprowadzenie
obiektów do przyzwoitego stanu?
mi, w Książnicy Karkonoskiej.
– To ważne wydarzenie, które
pozwoli na przyjrzenie się szansom i możliwościom wyremontowania XVII-wiecznych kaplic
przy kościele garnizonow ym
– mówił Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry. Nadzieję
taką wyraził też przedstawiciel
Konsulatu Generalnego RFN.

Goście wysłuchali referatów tyczących, między innymi, historii ruchu
luterańskiego i wspólnot wiernych w
Świątyniach Łaski, o czym mówił Horst
Berndt. Piotr Oszczanowski opowiedział
o dziejach jeleniogórskiej świątyni łaski.
Przedstawiono też referat Wojciecha Kapałczyńskiego, kierownika oddziału jeleniogórskiego Służby Ochrony Zabytków
o ochronie i konserwacji Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego oraz
zespołu kaplic nagrobnych.
Ryszard Hołownia z Muzeum Narodowego we Wrocławiu przybliżył dzieje
organów w kościele św. Krzyża, ks. prał.
płk Andrzej Bokiej mówił o katolickim

Fot. Konrad Przezdzięk

To jedna z kwestii międzynarodowej konferencji „Kulturowa
tożsamość – ochrona europejskich zabytków architektury
nagrobnej w aspekcie inauguracji
obchodów 300-lecia Kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jeleniej Górze”. Konferencja
trwała w miniony poniedziałek i
wtorek (20-21 IV), między inny-

Zbigniew Szereniuk i ks. Andrzej Bokiej

W imadle zależności

rozdziale w historii świątyni, a ks.
Wiesław Suchorab z parafii Zbawiciela
opowiadał o wspólnotach ewangelików
w Jeleniej Górze.
Dziś uczestnicy konferencji odbyli także
wizję lokalną przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kaplicach oraz
wysłuchali koncertu organowego. O
tym, skąd wziąć pieniądze na remont
podupadających kaplic, goście konferencji rozmawiali podczas uroczystej
kolacji w zabytkowych wnętrzach
Pałacu Łomnica. W wtorek odbyła się
wycieczka szlakiem zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych w Dolinie
Pałaców i Ogrodów.

Twórca niedoceniony i geniusz, czy też zafiksowany przez
szkołę nudziarz z pomnika. Kim jest dla współczesnych
Juliusz Słowacki, który – jak wieść niesie – „wielkim poetą
był”. Czy „żywym poetą jest”?
Takie pytanie postawił w miniony czwartek w saloniku EMPIK na
starówce w swoim wykładzie dr Karol Maliszewski, znany wielu jeleniogórskim studentom pracownik
naukowy wyższych uczelni, krytyk
literacki, poeta i prozator. Charyzmatyczna osobowość polskiego
światka literackiego. Maliszewski podkreślił, że Słowacki bywa
czytany z przymusu. Rzadko po
jego dzieła sięga się dobrowolnie.
Pewną miarą tzw. popularności
poety jest jego naśladownictwo,
Fot. Konrad Przezdzięk/Archiwum

jako dobrą, ale uwag nie zabrakło. W „DAMI” nie podoba
się „robienie” newsów tylko
na podstawie relacji rzeczników oraz ciągle tych samych
t warz y samorządowców. Z
kolei Muzycznemu Radiu Kędzia
wytknął nadmierną ekspresję w
wymowie lektorów, co – biorąc
pod uwagę, że głos podstawowe
„narzędzie” radia – nie może
umknąć uwadze.
Da r iu sz Ma l ą g w yl ic z ył
bariery ekonomiczne, które
sprawiają, że MR jest takie,
jakie jest. – Jesteśmy jedyną
stacją niezależną od wielkich
korporacji. Pracuje u nas 12
osób, a w Polskim Radio Wrocław – 120. Nie mamy wielkich
zysków, a radio robimy dzięki
naszej pasji – powiedział. O
trudnych prawach ekonomii
mówił też prezes Krzysztof Błażejczyk. Powiedział, że dzięki
programom sponsorowanym
Telewizja „DAMI” utrzymuje się
na rynku i jest bardzo dobrze
wyposażona. – Bez nich nie
moglibyśmy działać – dodał.

(tejo)

Grobowce przy kościele garnizonowym to
świadectwo bogactwa historii i wandalizmu
współczesności.

Jak kaskader romantyzmu

Pazerne na pieniądze i bez misji lokalności, czy też
pełne troski o rzetelne informowanie społeczeństwa
regionalnego. Jakie są lokalne media audio–wizualne?
O tym dyskutowano podczas kolejnego spotkania w
ramach Obserwatorium Karkonoskiego.

rozumiane jako odwoływanie się
do wzorca. Na Słowackim „bazuje”
wielu polskich poetów współczesnych, ale – znacznie więcej opiera
się na Mickiewiczu. – „My z niego
wszyscy” – mówił wykładowca.
Postać poety Juliusza została tymczasem zohydzona przez oświatę:
powtarzanie wyklepanych formułek i uczynienie z postaci Wieszcza
postaci pomnikowej, którą warto
by odbrązowić. – Słowacki był
twórcą, którego porównałbym z
Rafałem Wojaczkiem – mówił Karol

Maliszewski. – Nie brakowało głosów przyrównujących do Wieszcza
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Mówiono o nim nawet „drugi
Słowacki”. Wojaczek był „trzecim
Słowackim”. Co kilkadziesiąt lat
pojawia się taki talent, legenda,
człowiek, który nie potrafi zrealizować się w normalnym życiu, a przy
tym jest nieprzeciętnym twórcą,
geniuszem – dodał.Słowacki spalił
się na ołtarzu sztuki. Wprawdzie
nie popełnił samobójstwa jak Wojaczek, ale prowadził niemal samobójczy tryb życia. Był człowiekiem
wątłym, bardzo nerwowym, który
przeżywał życie pisząc – opowiadał
Karol Maliszewski. Twórcę umieścił
w randze „poetes maudits”, czyli

poetów przeklętych. – Takich,
którzy – jak Wojaczek – pytają,
jaki sens ma życie i czy ma sens. I
najczęściej nie znajdują na to odpowiedzi. Tak jak Charles Baudelaire
czy Arthur Rimbaud. Cierpią przy
tym na rodzaj zaburzeń psychicznych i nie potrafią poradzić sobie
sami z sobą . Współcześnie takich
twórców nazywa się „kaskaderami
literatury” – dodał dr Maliszewski.
– Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, czy Słowacki „żywym
poetą jest” – stwierdził wykładowca. – Na pewno wciąż żywe są jego
mity: bojowo-patriotyczny, czy też
tragiczno-neurasteniczny. Widzimy
też Słowackiego w romantycznym
dandyzmie i melancholii podróży
oraz Słowackiego mistycznego,
głęboko uduchowionego – usłyszeli zebrani w EMPIK-u. Zdaniem
Karola Maliszewskiego Słowacki
jest zbyt zaszufladkowany, a jego
dzieła nie poznano do końca. – Na
pewno pomógłby film o poecie.
Który aktor mógłby go zagrać.
Może Bogusław Kierc? – zastanawiał się mówca.

Konrad Przezdzięk

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Przy średnim zainteresowaniu publiczności w Biurze
Wystaw Artystycznych spotkali
się w miniony czwartek (23
kwietnia): Andrzej Więckowski,
dziennikarz i eseista „Odry”,
gospodarz Obserwatorium i
moderator debaty, oraz zaproszeni goście: Tomasz Kędzia,
były dziennikarz telewizyjny i
prasowy, Krzysztof Błażejczyk,
prezes Telewizji „Dami” oraz
Dariusz Maląg, dyrektor Muzycznego Radia.
Andrzej Więckowski wspomniał o pogarszającej się jakości programów ogólnopolskich,
w tym telewizji publicznej,
która przestała być wzorcem.
Nawiązał do niekompetencji
władz największej stacji i ich
powiązań politycznych. Jak
w tym kontekście wyglądają
telewizyjne i radiowe media
lokalne, zwłaszcza Muzyczne Radio i Telewizja „Dami”?
– Mają pewien kłopot, bo żyją
głównie z reklam. A reklama nie
lubi lokalności, woli globalność.
Ta z kolei jest wykluczona z
lokalności – usłyszeliśmy.
Tomasz Kędzia jakość programów lokalnych mówca ocenił

tedrze polowej Wojska Polskiego
przy ul. Długiej). Część epitafiów
skradziono, część rzeźb i zdobień
– wskutek braku konserwacji
– rozsypała się. Kaplice są pobieżnie remontowane, ale pieniądze,
które na ten cel się przeznacza,
to kropla w morzu potrzeb. Cały
teren przy Sanktuarium jest
wpisany w tzw. trakt śródmiejski,
czyli najpopularniejszą trasę
w ycieczkową przez centrum
Jeleniej Góry.

Karol Maliszewski

– Słowacki to „wielki poeta”, którego
i tak nikt nie czyta. Jego dzieła są
ozdobą półek, ale rzadko kiedy stają
się lekturą niewymuszoną – powiedział prowokacyjnie obecny na sali
Milan Lesiak, teatrolog i wykładowca
uniwersytecki. – To ramota – dodał.
Wzbudził tym żywą reakcję starszej
pani, która stwierdziła, że często sięga
do Słowackiego. Ale młodzi słuchacze
wykładu zdawali się przyznać rację M.
Lesiakowi.
Słowacki – jak napisał Gombrowicz:
„wielkim poetą był”. I tyle współczesnemu przeciętnemu czytelnikowi,
cytującemu jego wersy „Smutno mi
Boże” oraz przepowiednię o słowiańskim papieżu – wystarczy.
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Fot. Konrad Przezdzięk

A matura coraz bliżej
Nostalgiczne chwile z dużą dozą dobrego humoru i zaprawione niepewnością przyszłości przeżyli w miniony
piątek tegoroczni maturzyści, którzy zakończyli naukę.
Rozpoczęli za to odliczanie do egzaminu maturalnego. Od
jego wyniku w dużej mierze będzie zależało, jak potoczy
się ich życie.

Rozmowa z Magdaleną Szpecht, absolwentką II Liceum
Ogólnokształcącego im. Norwida i laureatką XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, do której przygotował
ją Ryszard Grzywacz, polonista z II LO.
– Mówi się o kryzysie słowa
pisanego, spadku czytelnictwa i zainteresowania książką. Pani sukces temu przeczy,
bo przecież, aby tak wysoko
zajść w olimpiadzie, trzeba
było sporo przeczytać. Czy
to wyjątek potwierdzający
regułę?
Z pewnością nie jestem żadnym wyjątkiem. Wśród moich
znajomych każdy ma swoją ulubioną literaturę i wiele osób,
mimo braku czasu, lubi czytać
dla przyjemności. O kryzysie
czytelnictwa można by mówić,
gdyby biblioteki stały puste, a
księgarnie zaczęły bankrutować. Odwiedzając Książnicę
Karkonoską wiele razy zdarzało
mi się stać w kolejce po wypożyczenie książek. Prócz tego
rozwojowi czytelnictwa sprzyja
moda na książkę mówioną, czyli
audiobook. Stojąc w ulicznych
korkach, ludzie coraz częściej
zamiast słuchać radia, wybierają nagrane na płycie CD wielkie dzieła literatury, czy teksty
współczesne. Wydaje mi się, że
na przekór rozwojowi mediów,
ludzie czytają dziś więcej. Poza
tym, dostęp do poszukiwanych
książek jest dużo łatwiejszy, niż
jeszcze parę lat temu.
– Czy przygotowanie do
olimpiady to uporanie się z
potężnym bagażem wiedzy
encyklopedycznej, takiej łatwej do zapomnienia, czy też
może wycieczka w krainę
odkryć niewykorzystanych
lub nieznanych przestrzeni
literackich?
Oczywiście, że w Olimpiadzie
duże znaczenie ma pewien zasób
wiedzy teoretycznej, jednak służy
ona do działania praktycznego,
polegającego na badaniu nieznanych często tekstów. Na udział
w zawodach zdec ydowa łam

Fot. Konrad Przezdzięk

W Teatrze Zdrojowym świadectwa ukończenia liceum otrzymało dziś siedem klas absolwentów
II LO im. Norwida w Cieplicach.
Uroczystość – nie pozbawioną oficjalności, ale i bez niepotrzebnej
pompy – otworzyli udanym widowiskiem teatralnym zatytułowanym „Muzaika” pierwszoklasiści
z grupy „Zamend” prowadzonej
przez polonistę Ryszarda Grzywacza.
– Proszę się nie dopatrywać
drugiego dna w tej sztuce, bo go
tam po prostu nie ma – mówił
Ryszard Grzywacz do trzecioklasistów i gości, którzy do ostatniego miejsca zapełnili widownię
Teatru Zdrojowego. Zgrabny
montaż teatru ruchu podparty
muzyką pokazał duże możliwości ekspresji adeptów sztuki
aktorskiej umiejętnie wyzwolone
przez reżysera( na zdjęciach po
lewej stronie).
Witana burzą oklasków Jadwiga Dąbrowska długo dzieliła się
wrażeniami z trzech lat nauki
uczniów. W szczególny sposób pogratulowała Magdalenie Szpecht,

laureatce XXXIX olimpiady polonistycznej (rozmowa z Magdą
– niżej), oraz Dominikowi Dymitriukowi, który brał udział
w centralnym etapie olimpiady
praw człowieka.Wystąpienie J.
Dąbrowskiej przerywały oklaski
i salwy śmiechu. – Chyba muszę
się napić – powiedziała, kiedy
przekręciła jedno z nazwisk, na
co sala zareagowała wybuchem
wesołości. – Głodnemu chleb
na myśli – dodała pani dyrektor
wzbudzając jeszcze więcej śmiechu. Rozdaniom świadectw nie
było końca. Każda z klas została
zaproszona na scenę. Wyczytywani uczniowie odbierali dokumenty, a sylwetki tych bardziej
zasłużonych przypominała sama
Jadwiga Dąbrowska. Całości dopełniał obraz w postaci projekcji
zdjęć ilustrujących klasowe życie
z minionych trzech lat. W dowód
wdzięczności każdy z nauczycieli
II LO dostał od uczniów po różyczce. Do szkoły wrócą 4 maja, aby
napisać pierwszą część egzaminu
maturalnego.

(tejo)

Otwarte wrota na przyszłość

się ze względu na możliwość
realizowania własnej pasji, jaką
jest twórczość Ryszarda Kapuścińskiego. To właśnie na temat
jego reportaży pisałam pracę
w pierwszym etapie konkursu,
którą później obroniłam w części
ustnej zawodów we Wrocławiu.
W dodatku dzięki Olimpiadzie
zetknęłam się z doskonałą twórczością poetycką, która nie znajduje się w szkolnym kanonie lektur. Na każdym etapie zawodów
zadanie polegało na napisaniu
analizy i interpretacji podanego
zestawu utworów. Warszawski
finał Olimpiady składał się z
dwóch części – pisemnej i ustnej.
W części ustnej odpowiadałam z
przygotowanych wcześniej tematów: w dziedzinie literatury była
to poezja Wisławy Szymborskiej,
natomiast jeśli chodzi o językoznawstwo – perswazyjna funkcja
języka w tekstach propagandy
politycznej. Wbrew pozorom była
to świetna zabawa. Pisane nowomową przemówienia z okresu
PRL-u z dzisiejszego punktu
widzenia obfitują we fragmenty
humorystyczne i bywają bardzo
groteskowe.

Magdalena Szpecht, pierwsza z lewej, wśród tegorocznych absolwentów II LO.

– Jak odnosi się Pani do
ogólnej tendencji „wychodźstwa” młodej inteligencji z
Jeleniej Góry w poszukiwaniu kariery w „większym”
świecie?

młodym ludziom. Poza tym życie
kulturalne miasta jest od kilku lat
uśpione. Sporadyczne koncerty
artystów z pierwszej ligi, wystawy i spotkania organizowane

– Nie jest tajemnicą, że miasto nie stwarza zbyt
dużych perspektyw rozwoju młodym ludziom.
– Młodzi ludzie opuszczają
Jelenią Górę nie tylko w poszukiwaniu dobrych uczelni, na
których chcą podając studia, ale
również w poszukiwaniu lepiej
płatnych miejsc pracy. Nie jest
tajemnicą, że miasto nie stwarza
zbyt dużych perspektyw rozwoju

przez BWA nie wystarczą aby
rozbudzić pasje kulturalne w
jeleniogórzanach. Iskierkę nadziei rozpaliły we mnie sukcesy
jeleniogórskiego teatru w dwóch
minionych sezonach. Niestety,
koneserzy sztuki nadal muszą
szukać życia artystycznego w

większych miastach, na przykład
we Wrocławiu.
– Wiem, że ma Pani świetne
oceny, również z przedmiotów
ścisłych. Co zatem powie Pani
o obowiązkowej matematyce
na maturze dla osób o wybitnie humanistycznych predyspozycjach i cierpiących na
„rachunkową” alergię?
– We współczesnym rozumieniu tego słowa humanista
oznacza osobę, której pole zainteresowań ogranicza się do języka
ojczystego i historii. Rodowodu
i znaczenia tego słowa należy
jednak szukać w renesansie.
Ówczesny humanista był człowie-

kiem wszechstronnie wykształconym i doskonale zorientowanym we wszystkich sprawach
dotyczących człowieka, czyli
nie stroniącym od zagadnień z
zakresu matematyki, biologii
czy fizyki. Predyspozycje humanistyczne to predyspozycje do
poznawania człowieka i świata,
który go otacza, a do tego niezbędna jest również wiedza z
przedmiotów ścisłych. Zgadzam
się z wprowadzeniem obowiązkowej matury z matematyki,
ponieważ matematyka pozwala
wykształcić zdyscyplinowane i
logiczne myślenie.

rzy kończą filologię polską,
często pozostają bez pracy.
Jakim szlakiem pójdzie Pani
w przyszłości? Czy tytuł laureatki ją zdeterminuje?

– Polonistyka nie jest dziedziną „na topie”. Ludzie, któ-

Konrad Przezdzięk

– Zdobycie tytułu laureatki
jest dla mnie wielkim sukcesem i
jeszcze się nim cieszę. Olimpiada
otworzyła przede mną wrota
wielu uczelni i muszę przyznać,
że czeka mnie trudny wybór. Z
pewnością wybiorę studia humanistyczne, które umożliwią
mi obcowanie z kulturą.
– Dziękuję za rozmowę
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Rozmowa z Mateuszem Zienkiewiczem, laureatem Olimpiady Filozoficznej (pierwsze miejsce) oraz Literatury i
Języka Polskiego (drugie miejsce).

Fot. Konrad Przezdzięk

– Wzięcie udziału nawet w
jednej olimpiadzie przedmiotowej wymaga długich przygotowań? Ile pracy trzeba włożyć,
żeby osiągnąć tak ogromny
sukces w dwóch etapach centralnych?
Mateusz Zienkiewicz: – Przygotowywałem się prawie pół roku.
Wygrana z filozofii i polskiego
była również związana z decyzją
o rezygnacji z wzięcia udziału w
Olimpiadzie z Wiedzy o Społeczeństwie. Dostałem się do etapu
okręgowego. Wiedziałem, że zmagania z trzech przedmiotów nie
mogą być udane, wybrałem więc
te, które wydały mi się najodpowiedniejsze.
– Skąd Twoje zainteresowanie filozofią?
– Właściwie to tak samo lubię język polski i filozofię. Nie chciałbym
tego rozgraniczać. Jeżeli chodzi o
ten pierwszy przedmiot to zainteresowałem się nim od pierwszej
lekcji. Przede wszystkim dlatego,
że filozofia pyta, chociaż wie, że
nie uzyska odpowiedzi. To także

niesamowita przygoda, której
warto się poddać.
– Czyli obydwie olimpiady
były dla Ciebie równie łatwe?
Do każdej podchodziłem bardzo
poważnie. Chociaż olimpiadę z
filozofii nazwałbym bardzo ekskluzywną – elitarną. Różni się nieco
od zmagań z innych przedmiotów.
Były również chwile niezwykle
stresujące. Zwłaszcza przed etapem centralnym, w którym sam
udział zwalnia z matury. Poza
tym mam nazwisko na „Z”, co
oznaczało, że na egzamin ustny
wchodziłem jako jeden z ostatnich
uczniów. Przede mną wychodziło
więc sporo zdenerwowanych osób,
co źle wpływało na nastrój pozostałych uczestników. Trzeba było
po prostu zachować spokój.
Jako laureat olimpiad będziesz przyjmowany w pierwszej kolejności na wiele uczelni
wyższych. Masz już jakieś plany
związane z jej wyborem?
– Marzę o studiowaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Same miasto jest dla mnie

bardzo interesujące. Najbardziej
ciekawi mnie prawo oraz Międzywydziałowe Studia Humanistyczne. Nie dokonałem ostatecznego
wyboru, w końcu czeka mnie
jeszcze matura.
– Do matury podejdziesz ze
spokojem, w końcu masz już
pewne doświadczenie?
– Nigdy nie jestem do końca
pewny siebie. Nawet gdy zdawałem
egzamin ustny z filozofii denerwowałem się trochę, ale faktycznie
staram się umiarkować emocje i
zachować spokój. To pomaga.
– Za pierwszym podejściem
zdałeś egzamin na prawo jazdy…
– Faktycznie atmosfera w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest równie stresująca, jak
podczas olimpiady, ale udało się.
W moim przypadku cenne okazały się wcześniejsze zmagania,
zwłaszcza umiejętność opanowania stresu.
– Aktywnie udzielasz się
także jako aktor w Szkolnym
Kole Teatralnym, jakie role
grywasz?
– Oczywiście takie, w których
mogę się dużo śmiać i dobrze
bawić. Powiedzmy komediowe.

Precz z brudami!

Fot. Ania

Podwójne laury Mateusza

Matura?
To byłby pryszcz!
Licealistę do olimpiad przygotowywali
nauczyciele: Adam Walesiak (filozofia)
oraz Jarosław Kotliński (język polski).
Nauczyciele (obydwaj na zdjęciu z
laureatem) podkreślają, że Mateusz to
bardzo zdolny i skromny uczeń. Dla nich
to również ogromne osiągnięcie. Zawsze

starają się pomagać wyróżniającym
się uczniom i proponują im udział w
olimpiadach. Jak na razie Mateusz
okazał się najwytrwalszym, spośród
wszystkich uzdolnionych licealistów. W
Kowarach jest im łatwo do nich dotrzeć,
ze względu na to, że szkoła jest nieduża,
a pedagodzy znają problemy uczniów.
Tegoroczny laureat olimpiad jest tego

doskonałym dowodem. Jak mówi
Jarosław Kotliński matura byłaby dla
niego pryszczem, w porównaniu z tym,
czego dokonał, zajmując tak wysokie
miejsca w olimpiadach i zmierzając się z
ze znanymi i poważanymi w całej Polsce
profesorami filozofii i języka polskiego,
którzy zasiadali w jury.

To dobra rozrywka i gwarancja na
ciekawie spędzony czas, podobnie
jak czytanie książek Stanisława
Lema, którego poznałem, dzięki

naszemu genialnemu nauczycielowi języka polskiego. Teraz jestem
jego wiernym fanem.

– Dziękuję za rozmowę

Barwny pochód najmłodszych
jeleniogórzan przeszedł w minioną
środę z ulicy Norwida do wydziału
ochrony środowiska magistratu, a
później - na plac Ratuszowy. Dziecięca delegacja wręczyła urzędnikom petycję związaną z dbałością
o swoje otoczenie i z wyrazem
niepokoju, że coraz więcej mieszkańców środowisko ma… w nosie.
Wszystko z okazji przypadającego
22 kwietnia Międzynarodowego
Dnia Ziemi. Młodzi manifestanci
wykrzykiwali aktualne hasła dotyczące ekologii. – Kochasz dzieci,
nie pal śmieci! – to jedno z nich,
które widniało także na plakacie
z dziewczynką, która nosi maskę
przeciwgazową. Dzieci śpiewały
także piosenki związane z wiosną
i budzącą się do życia przyrodą.
Manifestacja jak najbardziej na
czasie, bo zaśmiecanie środowiska
to plaga współczesności, szczególnie dotkliwa w pięknym otoczeniu
Kotliny Jeleniogórskiej.

Odwiedziny Tyrolczyków

(tejo)

Ogień szalał między domami

Do groźnego pożaru doszło w nocy z wtorku na środę
na Osiedlu Kosmonautów w Jeleniej Górze. Zapalił się
kompostownik składowany przez jednego z mieszkań- bezpieczeństwu mieszkańców.
ców. Nie jest wykluczone, że przyczyną powstania ognia Wskutek pożaru ucierpiała jedna
osoba, którą z objawami zatrucia
był samozapłon.
Swąd, dym, łuna ognia zbudziły mieszkańców w nocy z
niedzieli na poniedziałek. Pożar
wybuchł w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Wszystko

przez składowisko ogródkowych
śmieci, które w jedno miejsce
w yrzucał jeden z mieszkańców. Języki ognia podchodziły
aż pod las, a także zagrażały

dymem pogotowie zabrało do
szpitala. Strażacy poradzili sobie
z ogniem. Nie jest wykluczone,
że z powodu suszy i reakcji
chemicznej, która następuje
wskutek procesów gnilnych,

doszło do samozapłonu. Strażacy przestrzegają mieszkańców
przed lekkomyślnym składowaniem odpadków. A mieszkańcy
dziękują im za sprawną akcję,
dzięki której obeszło się bez
tragedii.

(tejo)

Anna Pisulska

Dziesiątka górali z Zillertal
w Austrii przyjedzie 6 maja do
Mysłakowic, gdzie spędzą cztery
dni. Będą zwiedzać całą Kotlinę
Jeleniogórską oraz Karkonosze
po stronie czeskiej. Tyrolczycy
odwiedzali już Mysłakowice, z
którymi czują się mocno związani. Ich przodkowie mieszkali
tu przed 1945 rokiem wypędzeni
z Austrii wskutek prześladowań
religijnych. Celem tej wizyty jest
wymiana doświadczeń, głównie

z turystyki i nawiązanie współpracy. Mieszkańcy Austrii będą
obecni również na rozpoczęciu
XI Targów Turystycznych Tourtec
w Jeleniej Górze na placu Ratuszowym przypadających na okres ich
pobytu. Pojawią się tam 8 maja
około godziny 11. Planowany jest
również wyjazd mysłakowiczan
do Austrii, głównie gestorów agroturystyki, aby zobaczyli tamtejsze
atrakcje turystyczne.

Ania

Smaczny szlak w górach
Dwanaście restauracji z Kotliny Jeleniogórskiej ,
Karkonoszy i Gór Izerskich utworzy kulinarny szlak
turystyczny Kuchnia Polska.
Trwają jeszcze uzgodnienia z
restauracją Książęcą na Zamku
Książ w Wałbrzychu i Opałkową
Chata w Bolesławcu. Te dwa
obiekty otwierałyby Szlak od
południa i północy. Obiekty,
które tworzą Kulinarny szlak
Kuchnia Polska odwiedziła podczas tygodniowego pobytu w
naszym regionie Hanna Szymanderska, wybitny ekspert
kulinarny, znawczyni polskiej
kuchni regionalnej, autorka
poczytnych książek kucharskich.
Pani Hanna, która podjęła się roli
merytorycznego nadzoru nad
Kulinarnym Szlakiem, wysoko
E

K
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Fot. MT

R

oceniła kunszt kucharzy, którzy
podjęli się trudu przypomnienia
i kreowania polskich smaków
regionalnych. Pomoc w kreowaniu kuchni na Kulinarnym
szlaku zadeklarowały już urzędy
marszałkowskie: Pomorski, Wielkopolski, Dolnośląski, Podkarpacki, Kujawsko-Pomorski, Podlaski, Mazowiecki i miasto Łódź.
Niewykluczone, że na szlaku
znajdzie się kilkaset obiektów w
tych województwach. Oficjalne
uruchomienie Kulinarnego Szlaku Kuchnia Polska przewidziane
jest na 8 sierpnia.

• 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

Gdyby nie szybka interwencja strażaków,
mogłoby dojść do tragedii.

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

A
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– Gdy weszli do nas strażacy,
złapali się za głowę, jak zobaczyli
instalację elektryczną w budynkach – mówi mieszkanka Halina
Łupkowska-Filipek. – wszystko tu
gnije, odpada kruszy się. My jakoś
mieszkamy bo mąż wszystko sam
wyremontował. Jak się wprowadzaliśmy siedem lat temu ten budynek
nie nadawał się do mieszkania. A
teraz znowu na poniewierkę.
– W tym budynku nigdy nic nie
robił – mówi Antoni Kuniczuk – od
kiedy postawili za Gierka te baraki
dla robotników którzy budowali
„gierkówkę” (dziś jest tu sanatorium
KRUS – RED) to jedynie czasami je
pobiałkowali i tyle.
– Od pięciu lat tutaj mieszkam
– mówi Kazimierz Rodziewicz – co
teraz? Nie wiem, urząd miasta zdecyduje co z nami, mają tyle pustych
budynków, sądzę że nie będzie problemu. A ja potrzebuję tylko jednego
kąta dla siebie i na moje rzeźby.
Mieszkańcy opowiadają o wilgoci,
jaka pochłania ich mieszkania. O

Mieszkańcy nie mogą żyć w budynku,
który nie nadaje się już do zamieszkania, choć faktycznie miejscem, gdzie
ludzie nie powinni mieszkać, jest już od
dawna. Baraki w Szklarskiej Porębie są
jednymi z pierwszych lokali socjalnych
na Dolnym Śląsku zamykanych w

szczurach, które grasują po
budynkach. – Wchodzę kiedyś do
domu i widzę jak mi obiad z garnka
wyjada taka wielka bestia. Myślałam, że umrę ze strachu – opowiada
inna lokatorka. – W dwóch małych
pokojach mieszkam tutaj z dwójką dzieci, które uczą się w szkole
– mówi Marian Frydrych – Magda
i Mateusz, chociaż są już prawie dorośli mieszkają w jednym pokoju, na
ścianach grzyb, wszyscy chorujemy
na astmę i do teraz administracja
miała nas gdzieś. Mam nadzieję,
że teraz nasz los będzie ciut lepszy
i będziemy mogli żyć w warunkach
dla ludzi.
– Zgadzam się z inspektorem
nadzoru, że budynki muszą być
opuszczone – zapewnia burmistrz
Szklarskiej Poręby, Arkadiusz Wichniak. – Od początku kadencji zabiegam, żeby tych ludzi z Waryńskiego
przesiedlić tam, gdzie będą mogli
mieszkać w normalnych warunkach. Mamy już projekt budynku
socjalnego na 36 mieszkań, w maju

trybie natychmiastowym, ale jak mówi
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Barbara Skultecka, efekty
powszechnej kontroli takich lokali już
przynoszą efekty w postaci kolejnych
obiektów które w najbliższym czasie
będą wyłączane z eksploatacji.

Życie ze szczurami

Warunki życia w barakach urągają
godności człowieka
dostaniemy pozwolenie na budowę
i wtedy będziemy mogli złożyć wniosek o preferencyjny kredyt z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Niestety,
w normalnym trybie pieniądze możemy dostać na początku przyszłego
roku, a budowa może się rozpocząć
najwcześniej w kwietniu. Sama
inwestycja to 3 do 5 miesięcy.
Budynek ma stanąć na działce,
na której teraz stoją baraki udające
mieszkania socjalne. Jak mówi
burmistrz, lada dzień ma zapaść w
Warszawie decyzja, czy w związku

Papaj na czele forum
W miniony piątek (24 kwietnia) w Polanicy-Zdroju odbyło
się spotkanie założycielskie Forum Przewodniczących
Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Fot. rylit

Obecni przewodniczący rad
gmin i powiatów dokonali wyboru
5-osobowego Zarządu Forum oraz
uchwalili statut. Hubertowi Papajowi, przewodniczącemu rady
miejskiej w Jeleniej Górze, powierzono funkcję prezesa forum przewodniczących rad gmin i powia-

tów województwa Dolnośląskiego
Wiceprzewodniczącymi zostali
Katarzyna Marczak, przewodnicząca rady gminy Łagiewniki oraz
Juliusz Lipski, przewodniczący
rady powiatu ząbkowickiego. Wiceprzewodniczący rady powiatu
jeleniogórskiego, Marek Mikrut

Sprzedadzą
stadion

wszedł w skład zarządu Forum.
Ma ono być platformą wymiany
doświadczeń samorządowców
oraz tworzyć środowisko opiniotwórcze reagujące i doradzające w
sprawach zmian ustawodawczych
w prawie administracyjnym.
Podobne fora funkcjonują już w
niektórych województwach: w
lubuskim, małopolskim, pomorskim.

(Mar)

Zdolni informatycy docenieni

W minioną sobotę ogłoszono
w yniki i rozdano nagrody w
Regionalnym Konkursie Informatycznym ogłoszonym przez
Wydział Techniczny Kolegium
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Konkurs był trzyetapowy, przeznaczony głownie dla uczniów szkół
średnich byłego województwa

jeleniogórskiego i rozpoczął się w
lutym tego roku. Pierwsze miejsce
i nagrodę w postaci iPhona zdobył
Jarosław Zywert z Zespołu Szkół
Elektronicznych w Jeleniej Górze.
Za nim uplasował się Konrad
Pawlikowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Gryfowie Śląskim. Wygrał prze-

z kolejnymi wyłączeniami takich
obiektów w całej
Polsce, procedura
przyznawania kredytu nie zostanie
radykalnie skrócona.
– Lokatorów z
Waryńskiego będziemy przenosić
w miarę, jak będziemy odzyskiwać
lokale, w tej chwili nie mam nic
wolnego – tłumaczy burmistrz Wichniak. – Nie ukrywam, że w pierwszej

nośny dysk twardy. Trzecia lokata
(i pendrive w nagrodę) przypadła
Tobiaszowi Idziemu z Zespołu
Szkół Elektronicznych w Jeleniej
Górze. Pozostała sklasyfikowana
dwunastka finalistów otrzymała
upominki.

(rylit)

Agencja Mienia Wojskowego
zamierza sprzedać obiekt przy
ulicy Podchorążych w Jeleniej
Górze. W chwili obecnej trwają
przygotowania do przetargu,
który zostanie ogłoszony pod
koniec czer wca bieżącego
roku. – Obecnie regulujemy
wszystkie formalności związane ze zorganizowaniem
przetargu. Potrwa to jeszcze
około dwóch miesięcy. – mówi
Małgorzata Golińska , rzecznik
prasow y Agencji. Możemy
się więc spodziewać, że przetarg odbędzie się pod koniec
sierpnia, albo na początku
września bieżącego roku. Na
razie nie znani są potencjalni
kupcy tej nieruchomości. Czy
będzie chciał go kupić Karkonoski Klub Sportowy, który
przez kilka lat dzierżawił i
eksploatował obiekt. Jesienią
ubiegłego roku klub musiał
opuścić obiekt.
Oprócz stadionu, Agencja
Mienia Wojskowego ma jeszcze
pięć obiektów w Jeleniej Górze,
również przy ulicy Podchorążych. Nie podjęła jeszcze decyzji, co do ich dalszych losów.
Istnieje możliwość, że którąś z
nich zechce kupić miasto pod
kolejne inwestycje. Wówczas
sprzedaż odbyłaby się bez
przetargu na preferencyjnych
warunkach.
Jednym z obiektów do wzięcia jest budynek obok Szkoły
Podstawowej nr 7. Mieścił
się w nim jeden z instytutów
Kolegium Karkonoskiego.
Częściowo wyremontowany
budynek powoli niszczeje.

(Ania)

kolejności będzie to dotyczyło tych,
którzy mają umowę najmu i nie
zalegają z czynszem. A mimo bardzo
niskich stawek wieli zalega z płatnościami. Kwoty są różne: od 50 złotych
aż do 3 tysięcy złotych. Wszystkim

będziemy pomagać przy przewożeniu dobytku lub magazynować
rzeczy w depozycie.

Jelonki
na wielkim ekranie
„W poszukiwaniu zapomnianej legendy” to
tytuł dokumentu Konrada Przezdzięka nakręconego latem ubiegłego roku podczas
warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze”.
Zbiorowym bohaterem filmu jest okazjonalny Teatrzyk Jelonka Górskiego, złożony

z dzieci, które przez dwa tygodnie pod
okiem aktorów i pracowników Zdrojowego
Teatru Animacji pracowały nad sztuką „Z
legend naszego miasta”. Projekcja filmu
w ramach cyklu „Dziennikarze na scenie”
odbędzie się 15 maja o godz. 18 w Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach.

Marek Komorowski

(red)

Kupowali róże i czerpali papier
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzono
w miniony czwartek w całej Polsce. Z tej okazji Książnica Karkonoska oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich w Jeleniej Górze zorganizowali kiermasz pod
hasłem „Kup Książkę i Różę”.
Impreza odbyła się w budynku
książnicy przy ulicy Bankowej w
Jeleniej Górze. Można było nie
tylko kupić po preferencyjnej
cenie książkę, lecz także zobaczyć
warsztaty papiernicze dla dzieci,
czy porozmawiać z miejscowymi pisarzami i poetami, którzy
również stawili się w Książnicy.
Była obecna m. in. ulubienica
najmłodszych jeleniogórzan,
Maria Nienartowicz oraz poetka
Wiesława Siemaszko.
Celem akcji, odbywającej się
co roku w dniu świętego Jerzego
jest promocja czytelnictwa, edytorstwa oraz ochrony własności
intelektualnej.
– Zgodnie z tradycją w ten

dzień panowie mogą kupić dla
swoich pań czerwone róże, które
miały wyrosnąć z krwi smoka
przelanej, przez walecznego patrona rycerskości. Natomiast
Panie mogą się odwzajemnić
panom, kupując im książkę – informowała w czwartek Ewa Milińska, kierownik czytelni Książnicy
Karkonoskiej.
Najwięcej radości z imprez
miały dzieci. Niestety padający w
czwartek deszcz zmusił pracowników biblioteki do zorganizowania
kiermaszu wewnątrz budynku, a
nie jak planowano na początku
pod gołym niebem.

(Ania)
Fot. ANIA

Dwa baraki z mieszkaniami socjalnymi, w których
mieszka prawie trzydzieści rodzin, wyłączył z eksploatacji Szklarskiej Porębie powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego. Budynki nie miały żadnej dokumentacji
technicznej, nigdy nie sprawdzano ich stanu technicznego
ani sprawności instalacji. Urząd miasta będzie musiał
wszystkich przesiedlić w trybie natychmiastowym.
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Fot. Marek Komorowski
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WYDARZENIA
Fot. Konrad Przezdzięk
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Aż 68 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 odebrało w
miniony czwartek „Talenty 2008”, nagrody im. Adama
Mickiewicza, patrona szkoły. Najbardziej utalentowani
chłopcy i dziewczęta, choć nie zawsze mają dobre stopnie, pokazali swoją wielkość: były recytacje, piosenki i
przedstawienie teatralne.

Fot. Konrad Przezdzięk

Do nagrody „Talent 2008” kandydowały także „niegrzeczne
dzieci” z nadpobudliwością psychor uchową cz y
uczniowie
z dużymi

problemami w nauce. Powód? O
przyznaniu niezależnych nagród
nie zadecydowały tylko szkolne oceny z postępów w nauce i
zachowania, lecz osiągnięcia
oraz zaangażowanie w danej dziedzinie: czytelniczej,
matematycznej, muzycznej,
poetyckiej, przyrodniczej, recytatorskiej, sportowej, tanecznej
i teatralnej.
– Tutaj nie ma już wygranych
i przegranych. Wszyscy jesteście
z w ycięzcami. Serdecznie

gratuluję oraz
dziękuję za to,
czego dokonaliście. Kapituła
była naprawdę w
trudnej sytuacji, aby
spośród wielu zgło-

Piotr Konieczyński

szeń nauczycieli i wychowawców
naszej szkoły, wybrać tych najlepszych – powiedział Piotr Grosman, lider wspierania uzdolnień
i zainteresowań, twórca i główny
inicjator imprezy.
Uroczystość zainaugurowała
dyrektor szkoły Elżbieta Rybak.
Całość uświetniły występy uczniów przygotowane przez opiekunów kół zainteresowań. W ramach
inicjatywy Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Roku Polski w Izraelu, który trwa
do końca kwietnia 2009, dziecięca
grupa teatralna wzbudziła podziw
starotestamentową inscenizacją
„Wyjście z Egiptu”. Brawa były zasłużone. Nagrody wręczali m.in.:
Renata Jabłońska – sekretarz Ligi
Ochrony Przyrody, Lidia Lisowicz
– aktorka Zdrojowego Teatru
Animacji, Aneta Sikora-Firszt – historyk sztuki związana z Muzeum
Karkonoskim, Anna Skóra – śpie-

Młodzi aktorzy zaprezentowali również
scenę koronacji księcia Kirkora(na
zdjęciu obok), która jest elementem
ich przedstawienia „Balladyna” z okazji
ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej trwającego Roku Juliusza
Słowackiego. Swoimi umiejętnościami

Fot. Konrad Przezdzięk

W „siódemce” sypnęło „Talentami”

waczka operowa (mezzosopran)
oraz Czesław Czerniec - zapaśnik
i członek kadry narodowej.

(tejo)

popisywali się także mali recytatorzy, a
uzdolnieniami muzycznymi wykazał się
dziewczęcy zespół wokalny. Docenione
i nagradzane na ogólnopolskich konkursach literackich dziecięce wiersze i
opowiadania czytał Piotr Konieczyński,
aktor Teatru im. Norwida.

Na szkle uwiecznione
Malowania na szkle uczyli się
w miniony poniedziałek (20 IV)
uczniowie jeleniogórskiej „dziesiątki” pod okiem samej Marty Walczak–Stasiowskiej, ludowej artystki,
której dzieła można podziwiać na
najnowszej wystawie w Muzeum
Karkonoskim. To kolejna propozycja skierowana do jeleniogórskich
szkół. – Można poznać tajniki
tej sztuki, a także wziąć udział w
Regionalnym Konkursie Plastycznym „Obrazy na szkle malowane”
– mówi Aneta Sikora-Firszt z działu
marketingu MK.

(tejo)
W magicznych miejscach
Na projekcję filmu „Jelenia Góra,
magiczna góra” zaprosiła w miniony wtorek (21 IV) młodzież z
szóstych klas Szkoły Podstawowej
nr 10 Książnica Karkonoska. Film
powstał na zlecenie Biura Wystaw
Artystycznych w ramach projektu
„Wokół Jeleniej Góry”, czyli cyklu
wydarzeń związanych obchodami
jubileuszu 900-lecia legendarnego
założenia naszego miasta. Zdaniem
Alicji Raczek, zastępcy dyrektora
Książnicy Karkonoskiej, dokument
to także cenny materiał edukacyjny.
Dlatego KK zaprasza szkoły.

(tejo)
Młodzież – młodzieży

9 maja 2009, godz. 19:00 AMFITEATR W LUBANIU

To hasło czwartkowego (23 IV)
koncertu charytatywnego, który
odbył się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego. Cel
szczytny: młodzi ludzie postanowili w ten sposób pomóc swoim
rówieśnikom. Koncert miał na
celu zgromadzenie jak największej
ilości środków finansowych dla
uzdolnionej artystycznie naszej
młodzieży, na dalsze jej kształcenie,
na stypendia i wyjazdy artystyczne.
Idea pomocy kolegom wyzwoliła w
uczniach, rodzicach i nauczycielach
wiele inwencji.

Neo-Nówka, Paranienormalni, Grzegorz Halama OKLASKY oraz Babeczki z Rodzynkiem pod wodzą
prowadzącego – Jacka Ziobro to gwarancja dobrej zabawy. W sprzedaży są jeszcze bilety (w cenie 35,00
i 50,00 zł) na czterogodzinny kabareton, który odbędzie się w sobotę, 9 maja o godz. 19.00 w Lubańskim
Amfiteatrze.

(rylit)

Można je nabyć m.in. w Centrum Podróży mieszczącym się w Jeleniej Górze, przy ul. Ogińskiego 2f (tel.:
0-75 767-44-55) lub u KOORDYNATORA SPRZEDAŻY, pod numerem 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
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Widowiskowa cieplicka majówka
Zespoły ViREZ, muHY, The Postman i BIG FAT MAMA zagrają podczas XXXVI Wiosny Cieplickiej. Impreza odbędzie
się w piątek, 1 maja. Rozpoczęcie o godzinie 16.00 przy
placu Piastowskim w Cieplicach.
Zaśpiewają razem
z fanami
Osoby, które pierwszego maja
przyjadą do Cieplic, będą miały
okazję zobaczyć istne show, które
towarzyszy niemalże każdemu
występowi zespołu ViREZ. Często, dzięki wpadającym w ucho
refrenom, publiczność zaczyna
śpiewać razem z grupą muzyczną, niesamowicie się przy tym
bawiąc. ViREZ w ykona także
znane przeboje światow ych
muzyków, takich jak U2, Bon
Jovi, Rihanna, Michael Jackson,
Britney Spears, Red Hot Chili
Peppers czy Chuck Berry.

MuHuy
To zespół dobrze już znany
polskiej publiczności. Istnieje od
2005 roku i może już się poszczycić zwycięstwem Wrocławskiego
Festiwalu Form Muzycznych oraz
Otwartej Sceny Muzycznej w
Siemianowicach Śląskich. Został
odznaczony także Pucharem
Prezydenta Legnicy. - Zespół
uważany jest za jeden z najbardziej oryginalnych projektów na

Naśladowcy The Beatles
Z pewnością fanów tej grupy muzycznej ucieszy występ
zespoł u The Postmen, któr y
wykona znane i lubiane utwory
historycznej już formacji. Wygląd
młodych muzyków, którzy na tę
okoliczność włożą eleganckie
buty i garnitury, a dodatkowo
uczeszą się podobnie jak członkowie The Beatles, przybliży jeleniogórskiej publiczności klimat
lat 60-tych, a dokładnie znanego
wszystkim fanom The Cavern
Club. The Postman ma za sobą
ponad 500 koncertów w całym
kraju. Występował także wiele
razy w telewizji.

Na pograniczu nieba
i ziemi
1 maja na Placu Piastowskim
zapanuje również metafizyczna

Zespół ViREZ
atmosfera, a to za sprawą zespołu
BIG FAT MAMA, o którym na
stronie organizatora czytamy
- inspiracje do powstawania
tekstów czerpią z kosmosu oraz z
przydarzających się im specyficznych sytuacji. Ich metafizycznej
muzyce towarzyszą zawsze nie-

samowite, barwne kostiumy. Możemy się spodziewać, ze podczas
koncertu dadzą z siebie wszystko,
dzięki czemu publiczność będzie
mogła nie tylko słuchać ich muzyki z pogranicza funku, soulu i
bluesu, ale i oglądać przygotowane przez nich widowisko.

Marysieńka

„Za jakie grzechy” w reżyserii Jonasa Elmera. Film
opowiada historię młodej i ambitnej Lucy Hill, w rolę
której wcieliła się Renee Zellweger. Kobieta pracuje w
dużej firmie Miami. Przyjmuje nowe zlecenie, myśląc,
że będzie to skok w jej karierze. Musi się przeprowadzić z Florydy na prowincję w Minnesocie, gdzie ma
wprowadzić zmiany w małym zakładzie. Tam poznaje
Teda i zwyczajny facet z prowincji okaże się miłością jej
życia. Seans wyświetlany będzie do czwartku o godzinie
16.00 i 20.00.
„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. Film zobaczymy o godzinie 18.00.

„Kino Grand proponuje: „Wyspa Dinozaurów 2” w reżyserii Reinharda
Kloosa. Opowieść o małym dinozaurze,
zamieszkującym na wyspie Tikiwu. Seanse
do czwartku o godzinie 16.00. „Nienarodziny”, film wyreżyserowany przez Davida
S. Goyer’a. Tajemnicza historia o klątwie
tkwiącej w pewnej rodzinie od czasów
nazistowskich Niemiec. Główną bohaterką
jest Casey Beldon, w rolę której wcieliła się
Odette Yustman. Dziewczyna nienawidzi
swojej matki, bo porzuciła ją gdy była
małym dzieckiem. Seanse do czwartku o
godzinie 18.00 i 20.00.

„Zapowiedź” w reżyserii Alexa Proyasa, który
znany jest z filmu „Ja, robot”. Tym razem z ogromnym rozmachem nakręcił thriller, w którym rolę
główną gra Nicolas Cage. To opowieść o odkopaniu
kapsuły z rysunkami dzieci, z których jeden przedstawia wszystkie katastrofy ostatniego pół wieku.
Najgorsze jest jednak to, że ludzkość czekają jeszcze
trzy. Film obejrzymy o godzinie 18.15.
„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 wówczas
Warszawie. To on dowodził zamachem na generała
SS Franza Kutscherę, zwanego katem Warszawy.
Seans wyświetlany będzie do czwartku o godzinie
16.00 i 20.30.

Recykling Sztuki
– Sztuka klasowa, sztuka i
emancypacja – historia i teraźniejszość – to tematy kolejnego
spotkania z cyklu Recykling
sztuki. Udział wezmą m.in.
Jacek Chodowski i Michał Libera
Prowadzenie: Paweł Mikołaj
Krzaczkowski. Biuro Wystaw
Artystycznych zaprasza 14 maja
o godz. 18.

Ponadto na scenie
w „Zdroju” obejrzymy
sztukę:

W Teatrze im. Kamila
Cypriana Norwida obejrzymy sztuki:

„Ach ta Mysia” w reżyserii i choreografii Czesława
Sie ń ko. To fa nt a s t yc z n a
opowieść o przyjaźni, która
u c z y n a j m ł o d s z yc h j el e n iogórza n, że d zięk i n iej
nawet we wrogich środowiskach może dojść do porozumienia. Podczas spektaklu
dzieci poznają gospodynię
domową , Ma r ynę, gburo watego i leniwego kota Kiciusia oraz myszkę Mysię,
którzy mieszkają w jednym
domu. Począt kowo 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 30 kwietnia
o godzinie 9.00.

„Podróż poślubna” - spektakl
wyreżyserowany przez Iwo
Vedrala traktuje o historii
Żydówki, córki śledczej NKWD
i syna oficera SS. Doszukamy
się w niej refleksji dotyczącej
stereotypów i opisu trudnych
rodzinnych relacji, jak i stosunku do własnego kraju. Spektakl
obejrzymy 28 kwietnia, we
wtorek o godz. 19.00 .

Nowości ze świata muzyki
Jeśli spojrzymy na żeńską gitarę
jazzową to od razu sięgamy pamięcią
po zagraniczne nazwiska: Emily Remler, Leni Stern czy Susanne Weinert.
Tymczasem od wielu lat czołową
postacią kobiecej gitary jazzowej w
naszym kraju jest Krzysia Górniak.
Ta utalentowana i mająca gruntowne
wykształcenie muzyczne artystka
(studia na wydziale jazzu w Grazu
w Austrii) może się pochwalić już
trzema autorskimi albumami. Dwa
poprzednie „Tales” (2002) i „Ultra”(
2004) spotkały się z dość ciepłym

przyjęciem krytyki. Najnowsza
„Emotions” (2009) to dojrzała i
wyrafinowana muzyka nawiązująca
w pewnym stopniu do stylistyki Pata
Methyny’ego o czym dobitnie daje
do zrozumienia ostatni, zamykający
płytę utwór „Sunny”. Wśród 9-ciu
kompozycji 7 jest autorstwa Krzysi Górniak („Emotions”, Lullaby”,
„Visions”, „Circulations”, „Motion,
„Friendship” i „Sunny”. Dwie pozostałe “City Power” i “Imagination” są
autorstwa basisty Michała Grotta. W
tych kompozycjach odnaleźć można

liryczne tematy i kolorystyczne
bogactwo barwy brzmienia. Album
stanowi oryginalną mieszankę jazzu
z elementami funky, soulu, a nawet
muzyki latynoskiej. Poszczególne
tematy są zagrane w dość prosty
sposób, lekko rytmicznie z dopracowanymi improwizacjami. „Emotions”
jak sam tytuł wskazuje to ogromne
pokłady emocji liderki Krzysi Górniak, której brzmienie Gibsona przyciąga od pierwszej chwili. Nawet dla
słuchaczy nie do końca oswojonych z
jazzem stanowi doskonałe źródło dobrych wibracji, a dla miłośników tego
gatunku – możliwość delektowania
się muzycznymi smaczkami i barwa-

LESZEK CICHOŃSKI
– “The Best of Studio & Live”

tej supergrupy przewinęło się przez
zespół mnóstwo instrumentalistów
zarówno z rockowego jak i bluesowego środowiska. W 1995 roku został
uhonorowany przez radiową Trójkę
nagrodą im. Marii Jurgowskiej – za
popularyzację edukacji muzycznej
wśród młodych adeptów bluesa.
Współpracował z legendą polskiego
białego bluesa Tadeuszem nalepą, z
którym nagrał album „To mój blues”,
wystąpił z nim na festiwalu Rawa
Blues a także odbył z Nalepą tournee
po Stanach Zjednoczonych. Leszek Cichoński od czasu do czasu wskakiwał
w buty rock and rollowca, ale jednak

najbliższy był mu blues spod znaku
Alberta Kinga czy też Jimi Hendrixa.
Jednak fascynacja muzyką Hendrixa
przelała szalę jego późniejszych dokonań artystycznych. Nie dość, że na
koncertach sięgał z upodobaniem po
sztandarowe kawałki z jego twórczości
to też wiele lat później nagrał płytę
„Thanks Jimi”, która spowodowała,
iż muzyka Hendrixa właśnie dzięki
niemu odżyła i to nie tylko nad Odrą.
O jego niespożytej sile i niebywałych
umiejętnościach gry na gitarze wypowiadają się na okładce najnowszego
kompilacyjnego zestawu „The Best of
Studio & Live” znani współpracujący

KRZYSIA GÓRNIAK – „Emotions”
wydawnictwo: Diuna Club/ Fonografika/JRP Labadee

wydawnictwo: Universal Music
Polska
Tego utalentowanego gitarzystę o
inklinacjach bluesowych słuchacze
znają od niespełna 20 lat. Ale tak
właściwie to jego Blues – Rock Guitar
Workshop (obecnie Guitar Workshop)
wystartował na dobre w 1992 roku.
W skład tej formacji weszli muzycy
już o ugruntowanej pozycji gitarzyści
Włodek Krakus i Jerzy Styczyński (
z zespołu Dżem) i perkusista Jerzy
Piotrkowski. Przez wiele lat istnienia

zespoły rockowe. Dla wielu z nich
jest to jedyna okazja zaprezentowania się szerokiej publiczności
i zaśpiewania na scenie. W Lidze
Rocka biorą udział zespoły z
całego kraju, a ocenia je profesjonalne jury. Na imprezę finałową
mogą przyjść wszystkie chętne
osoby, wstęp jest wolny.

Kabaret pod tytułem „Targowisko Próżności” w wykonaniu uniwersytetu Trzeciego Wieku to jedna z propozycji Zdrojowego Teatru Animacji na bieżący tydzień.
Możemy go obejrzeć już dzisiaj o godzinie 19.

Grand

Imprezowy maj
Na sportowe i kulturalne
„Kowarskie Majówki” zapraszają włodarze miasta nad
Jedlicą. Cykl imprez rozpocznie
się 1 maja, a zakończy 9. Będzie
można wówczas uczestniczyć
w takich zabawach jak turniej
piłki nożnej, siatkowej, piknik,
wędkowanie i wiele innych.

Gwiazda muzyki rockowej, czyli zespół Coma wystąpi
podczas finału Jeleniogórskiej Ligi Rocka. Impreza odbędzie się 23 maja na stadionie przy ulicy Lubańskiej.
Start o godzinie 15.00.

Wesoło w teatrze

Kino Lot

W mroku do wieży
Miłośnicy średniowiecznych
zabytków i związanych z nimi
tajemnic, mogą skorzystać
z oferty Wieży Książęcej w
Siedlęcinie, którą 16 maja będzie można zwiedzić w nocy.
Zwiedzanie obiektu rozpocznie
się o godzinie 22.00, a zakończy
o 24. Będzie to z pewnością
wspaniała przygoda dla osób
lubiących średniowieczne klimaty.

Finał Ligi Rocka już wkrótce

Z pewnością będzie to nie lada
gratka dla miłośników muzyki
rockowej. Oprócz znanego i
lubianego przez publiczność
w całym kraju zespołu Coma,
wystąpi siedem najlepszych grup
rockowych, wyłonionych podczas czesko –polskich Spotkań
Młodych Muzyków.
Jeleniogórska Liga Rocka od
1994 roku promuje debiutujące

dolnośląskiej scenie muzycznej.
W ubiegłym roku zagrał prawie
30 koncertów, poza Dolnym
Śląskiem odwiedzili m.in. Kraków, Gdańsk czy Tychy – pisze
organizator imprezy.

15

„We are camera” w reżyserii
Krzysztofa Minkowskiego.
Opowieść o niemieckim małżeństwie z dwójką dzieci, które
w komplecie leci na wakacje
do Finlandii, które mają być
swego rodzaju ucieczką od rzeczywistości. Ernst, ojciec i mąż
jest biologiem, pracującym dla
NATO, ale również radzieckim
agentem, zdradzającym kraj
i rodzinę. Sztuka wystawiona
będzie w czwartek, 30 kwietnia
o godzinie 19.00.

Dyskusja
z przesłaniem

Andrzej Patlewicz
mi. Krzysia Górniak poza tym, że jest
znana i ceniona gitarzystką jazzową
to jest też wyjątkową postacią.

Z Robertem Karwatem, autorem książki „Pióra motyla”,
adresowanej głównie do młodego odbiorcy będziemy mogli
porozmawiać, przychodząc na
spotkanie dyskusyjne, które
odbędzie się już dzisiaj, 27
kwietnia o godzinie 9.00.

Kiełbaski na ruszt

z nim koledzy po fachu określając go
jako „najzdrowszy pozytywny wirus
polskiego środowiska gitarowego,
który zaraził miłością do gitary tysiące
młodych osób”. „Jest najbardziej jazzowym polskim bluesmanem” – jak go
określił Wojciech Karolak.

Osoby lubiące dobrą kuchnie, a szczególnie dania wykonane na grilu mogą skorzystać
z oferty restauracji Caspar w
Cieplicach, która zaprasza na
majowe grilowanie, które rozpocznie się pierwszego maja, a
zakończy trzeciego.

Majowy Zawrót Głowy
Hasło to ma przyciągnąć
t ur ystów i m ieszka ńców
okolicznych miejscowości do
Szklarskiej Poręby, w której
1 maja, późnym wieczorem
rozpocznie się impreza, która zakończy się dopiero w
niedzielę.

27 kwietnia 2009 r.
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ROZRYWKA

„Jestem cwaniaczkiem”
Po dwuletniej przerwie związanej z
kłopotami zdrowotnymi na scenę wrócił Lech Janerka. W ciągu najbliższych
trzech miesięcy muzyk da około15
koncertów. „Jeżeli po tym okresie
nie rozłożę się na czynniki pierwsze
- to nagram płytę i dalej będę grał”
- zapowiada.

SUDOKU
Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady gry w sudoku
są banalnie proste, gdyż sama gra
już może taka nie być. Szczególnie
jeśli spróbuje się szczęścia na trudniejszych planszach.
Gra polega na wypełnieniu
planszy cyframi od 1 do 9 w ten
sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w
każdym sektorze 3x3 ozanczonym
pogrubiona linią, znajdowała
się tylko jedna taka sama cyfra.
Innymi słowy w żadnej kolumnie,
wierszu, lub oznaczonym sektorze
nie moża powtórzyć się dwa razy ta
sama cyfra.

Jak pan się czuje po dwóch latach
przerwy od koncertów?
Lech Janerka: Ja w ogóle się nie
czuje artystą, ja jestem cwaniaczkiem,
który po prostu żył z muzyki przez 25 lat
i jakimś psim swędem mu się udawało
i dalej się udaje. To jest trochę niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy są bardziej
pracowici, bardziej konsekwentni...
No trzeba mieć trochę szczęścia. Ja nie
mam predyspozycji do tego, żeby grać.
Ja sobie wymyśliłem, że to medium
- rock and roll - jest do zagospodarowania. Tak sobie wymyśliłem w 76 roku,
ale nie miałem słuchu, ani poczucia rytmu, potrafiłem list napisać... do mamy.
Naszkicowałem sobie sytuację, która
powoduje, że człowiek jest akceptowany
w tej branży i to realizuję cynicznie, raz
bardziej cynicznie, raz mniej.
Jak to było na początku?
Lech Janerka: Nie lubię Klausa
Mitffocha. To nie byli źli ludzie - to byli
wspaniali ludzie, ale cała ta historia...
Nic się nie udawało, potworna trauma,
nic nie potrafiliśmy; mieliśmy sukces,
którego nie potrafiliśmy sobie zdyskontować. Z zespołu odszedłem sfrustrowany, nie mając pieniędzy, nadziei na
przyszłość, aż dziwne, że nie zostałem
narkomanem albo jakimś zniszczonym
przez używki człowiekiem.
Jak ocenia pan swoją twórczość
z obecnej perspektywy?
Lech Janerka: Ja staram się robić
rzeczy, które są diametralnie różne.
Jeśli porównywać Klausa Mitffocha i
„Historię Podwodną” - to już jest jakiś
tam duży dystans, jeśli do tego dodać
„Urn” czy „Plagiaty” - to są zupełnie
dwa światy muzyczne. Zawsze jest to
wyzwanie, że zrobi się piosenkę, wyjdzie na scenę, i ludzie zrobią zdziwioną
minę, w ogóle nie będą chcieli słuchać i

Lech Janerka
zapomną. Ja lubię „Historię Podwodną”
dlatego, że wtedy ściśle współpracowałem z Bożeną, jako muzykiem. Bożena
jest moją żoną i właściwie w przypadku
„Historii Podwodnej” robiliśmy tą płytę
we dwójkę.
Co sądzi pan o polskiej współczesnej muzyce?
Lech Janerka: Są championi - Pogodno, jest Lao Che z „Powstaniem Warszawskim”. Ja sam pomysł uważałem za
bzdurę, ale jak posłuchałem płyty - to się
wycofałem z tego. Jedna z lepszych płyt
w ogóle. To są artyści.
Czyli jest pan zadowolony z sytuacji
na muzycznym rynku?
Lech Janerka: Dopóki grają moje
piosenki, to źle nie jest. Nie, no żartuję..
Nie śledzę rynku... Ja już mam swoje
lata, więc nawet radia nie słucham od
piętnastu lat. Choć sam w nim kiedyś
pracowałem.
Dużo ma pan pomysłów na nowe

piosenki? I chce je pan realizować?
Lech Janerka: Mam parę pomysłów. Nie wiem, czy są one na tyle silne,
żeby je zrealizować, ale spróbuję, zobaczę. Boje się tego trochę, to jest zawsze
wyzwanie, że zrobi się kiszkę, rzeczy,
które uważasz za ważne, a naprawdę
jest to efekt braku dystansu.
Wrócił już pan do zdrowia?
Lech Janerka: Zdrówko ok. Lepiej,
niż przez ostatnie dwa lata, kiedy zdrowie nie pozwalało mi hasać po scenach.
Robimy eksperyment na żywym organizmie, eksperyment polega na tym,
że zagramy mniej więcej 15 koncertów
rozwleczonych na okres trzech miesięcy, więc niezbyt intensywnie. Jeżeli po
tym okresie nie rozłożę się na czynniki
pierwsze - to nagram płytę i dalej będę
grał. Jeżeli zdrówko mi przyszwankuje
- zostanę rentierem na przykład.
Dziękuję za rozmowę.

Na wakacje

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Znane są już pierwsze, oficjale zdjęcia
samochodu MINI Cooper S Clubman,
specjalnie zmodyfikowanego przez
producenta przyczep samochodowych
Airstream. Auto zadebiutuje na wystawie
Interni Design Energies w Mediolanie.
Mierzący 6,8 m zestaw wypoczynkowy
powstał przy współpracy z holenderską
firmą produkującą meble – Republic

of Fritz Hansen. Koncepcja, jaka przyświecała konstruktorom, była taka,
by zbudować pojazd przeznaczony
jedynie dla miłośników wypoczynku na
plaży – surferów, nurków i całej reszty.
Wnętrze przyczepy zostało wykonane
w całości z wodoodpornego materiału.
Można tam również znaleźć stół, kilka
krzeseł, a nawet półki wykonane z desek

surfingowych. Najciekawszym rozwiązaniem jest to, że jedna ze ścian przyczepy
otwiera się i w całości zamienia w sporych rozmiarów leżak do opalania.
Zmianom nie oparł się Mini. Projektanci wymontowali tylną kanapę, by
zmieścić tam uchwyty do schowania
dwóch pełnych zestawów do nurkowania.

Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 30.04.2009.
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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ROZRYWKA
- Czym różni się mężczyzna od
telefonu ?
- Niczym. Albo pomyłka, albo zajęty,
albo poza zasięgiem.
***
Rozmawia dwóch przedszkolaków:
- U mnie w domu modlimy się przed
każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo
dobrze gotuje.
***
Spotykają się dwaj kumple:
- Cześć, co słychać?
- A, no wiesz, różnie bywa...
- Słyszałem, że się ożeniłeś?
- Zgadza się...
- Ładna ta twoja żona?
- Wszyscy mówią, że jest podobna
do Matki Boskiej.
- Pokaż zdjęcie... O Matko Boska!
***

- Janek, ktoś nam auto kradnie!
Policjant szybko wybiega z domu.
Po chwili wraca.
- I co, złapałeś tego złodzieja?
- pyta żona.
- Niestety, uciekł, ale udało mi się
zapisać numery!
***
Wieczorem pod domem bacy słychać głos:
- Baco! Potrzebujecie drzewa?
- Nie! Nie potrzebuję!
Baca wychodzi rano na podwórze,
patrzy - drzewa nie ma...
***
W domu wybuchł pożar. Żona z
mężem wybiegli na ulicę, czekając
na straż pożarną.
- Nie ma tego złego... - mówi żona.
- Po raz pierwszy od dziesięciu
lat wreszcie w yszliśmy gdzieś
razem...
***

Szkot wsiada z dużym workiem
do autobusu. Podchodzi do niego
konduktor i mówi:
- Będzie pan musiał zapłacić również za bagaż.
Szkot rozwiązuje worek i mówi:
- Wychodź, synku. Tak czy owak
trzeba zapłacić!

- Pani syn nie powinien chodzić
na lekcje gry na skrzypcach. On
nie ma za grosz słuchu - mówi
nauczycielka.
Na to matka:
- On nie ma słuchać, on ma grać!

***

***

Babcia Jasia jedzie samochodem.
Nagle zatrzymuje ją policja:
- Widzi pani ten znak? - stróż prawa
pokazuje ograniczenie prędkości do
50 kilometrów na godzinę. - A pani
przekroczyła siedemdziesiątkę!
- Nieprawda! To ten kapelusz tak
mnie postarza!

Obudził się pijany facet w autobusie
i pyta:
- Gdzie jesteśmy?
- W Łodzi - ktoś odpowiada.
- To wiem, ale dokąd płyniemy?

Pewna bardzo pobożna para narzeczonych zamawiała u cukiernika
tort weselny.
- Chcemy, aby umieścił pan na nim
cytat z „Pisma Świętego” - powiedział przyszły pan młody.
- Niech to będzie Pierwszy List
Św. Jana, rozdział 3, werset 18
- dodała ona.
- Oczywiście - zgodził się cukiernik,
zapamiętując parametry tekstu.
Nie był on jednak, jak się wkrótce
okazało, wielkim znawcą „Pisma
Świętego”. W dniu ślubu nowożeńcy
przeczytali na swoim torcie: „Miałaś
sześci

***

***

***

Żona policjanta patrzy przez okno i
zaczyna krzyczeć:

Ożenić się to jak pójść do restauracji
z przyjaciółmi: zamawiasz to co
chcesz, potem widzisz co wzięli inni
i żałujesz, że tego nie masz.
***
Po kłótni, mąż mówi do żony:
- Jaki ja byłem głupi że się z tobą
ożeniłem!!!
Ona odpowiada:
- Tak mój drogi, ale ja byłam zakochana i nie zauważyłam.
***
Żona zrozpaczona siedzi nad łożem
ciężko chorego męża.
- Umówmy się proszę, że jak
umrzesz to dasz mi znać jak to tam
jest w tych zaświatach.
- Dobrze. - odpowiada mąż. po
czym umiera.
Minęło kilka tygodni, wdowa siedzi
sama w pokoju i nagle słyszy dziwne
dźwięki.
- Czy to ty, mój mężu?
- tak To Ja - odpowiada głos.
- No To mów Jak To tam jest...
- No, nic nadzwyczajnego... Wstaję
rano i się kocham, tak do śniadania...
- do śniadania? A co na śniadanie?
- ...na śniadanie sałata. Potem znów
się kocham, tak do obiadu...
- do obiadu się kochasz? A co na
obiad?
- No, na obiad sałata. A potem znowu się kocham, tak do kolacji, na
kolację znowu sałata, a potem znów
się kocham, a jak się zmęczę to idę
spać. A na drugi dzień to samo...
- Powiedz mi kochanie, w takim
razie: Co wy się tam tak kochacie
w tym niebie?
- W niebie? Jakim niebie? Ja jestem
królikiem w Australii.
***
Na gałęzi siedzi pan wróbelek z
panią wróbelkową. Ta cały czas
płacze, a pan wróbelek próbuje ją
uspokoić:
- Uwierz mi, kochanie, że nie jestem
żonaty. Te obrączkę założył mi
ornitolog...

***
- Bardzo bym chciała, żebyś kupił
samochód - mówi żona do męża.
- Zrobiłabym prawo jazdy, poznalibyśmy świat.
- ten czy tamten?
***
Po premierze opery Carmen
francuskiego kompozytora Jerzego
Bizeta jeden z krytyków napisał:
„W tej operze nie było nic hiszpańskiego.Jedynie sceny w szatni
przypominały walki byków”.
***
Dwaj przyjaciele rozmawiają o
kobietach.- Wiesz, chyba się rozwiedziemy.- Dlaczego? Wy, takie
wzorowe stadło? - ona jest strasznie
marudna. od pół roku zanudza mnie
o To samo. - o co? - żebym wyniósł
choinkę na śmietnik.
***
Trzech facetów jest w szpitalu i
opowiadają jak się tam znaleźli.
Pier wszy mówi:- Przychodzę z
pracy, patrzę a żona goła leży w
łóżku - to ja cap lodówkę i za okno.
Ale była tak ciężka, że naderwałem
sobie ścięgna. Drugi mówi: - A ja
opalam się spokojnie na balkonie,
a tu ktoś rzuca na mnie lodówkę.
Na to trzeci:- Siedzę sobie spokojnie
w lodówce...
***
Pan Iksiński oszczędzał wiele lat
i wreszcie kupił sobie samochód.
Wóz stoi już trzy dni w garażu i
wreszcie pani Iksińska mówi do
męża:- Wiesz co, zawieź dzieci do
piaskownicy...
***
- Co słychać u twojej żony?
- Uczę ją chodzić.
- A cóż jej się stało?
- Odkąd sprzedałem samochód
stwierdziłem, że zapomniała,
biedaczka, jak się chodzi...

HOROSKOP
BARAN
Nadchodzący tydzień może obfitować w nieoczekiwane zdarzenia. To, czy przyniosą one efekty pozytywne, czy negatywne, zależy od ciebie. Przemyśl
dobrze swoje postępowanie.

BYK
Dużo zieleniny i soków owocowych pomoże ci
zachować siły w nadchodzącym tygodniu. Będzie
on wyczerpujący, ale nie poddawaj się – weekend
wynagrodzi ci trudy. Może ci się przytrafić miła
niespodzianka.
BLIŹNIĘTA
Nadchodzący tydzień to dobry okres na nadrobienie zaległości w pracy. Nie przejmuj się tym, że
nikt nie zauważa twoich starań - w końcu nadejdzie
twoja chwila.
RAK
Nie pozwól sobie wejść na głowę i broń swoich
racji stanowczo, ale nie za wszelką cenę. W nadchodzącym tygodniu zachowuj się dyplomatycznie
– nie doprowadzaj do konfrontacji..
LEW
Nie kryj swoich uczuć. Okaż je osobie, na której
ci zależy. Jeśli boisz się odtrącenia, to pamiętaj, że
zawsze lepiej wiedzieć, na czym się stoi.
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.
WAGA
Na horyzoncie widać poprawę w sprawach
finansowych. Jednak pieniądze nie spadną z nieba.
Musisz dołożyć starań, aby osiągnąć finansowy
sukces. W tym tygodniu będzie on jednak znacznie
bliżej, niż sądzisz. Tak więc nie czekaj, tylko działaj.

SKORPION
Czemu zwlekasz? Nie czekaj – problemy same
się nie rozwiążą. Potrzebne jest twoje zdecydowane
działanie. Przyda się wsparcie partnera, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych. Nie zapominaj o tym, że
wiele problemów o wiele łatwiej rozwiązuje się w
szerszym gronie.
STRZELEC
Przepełni cię energia i twórczy zapał. Wykorzystaj
to do realizacji zamierzonych celów. Nie zmarnuj
okazji, bo taki stan nie będzie trwał wiecznie i może
nieprędko się powtórzyć. Zwróć uwagę na osoby,
które ostatnio nieco zaniedbujesz.
KOZIOROŻEC
Poświęć więcej czasu rodzinie i najbliższym. Oni
potrzebują twojej uwagi – szczególnie w tym tygodniu. Wszystko inne może poczekać. Twoje starania
na pewno nie pozostaną bez nagrody.
WODNIK
Nie obnoś się ze swoimi sukcesami. Choć
czasem trudno jest zachować skromność i nie
chwalić się osiągnięciami, to jednak nie zawsze to
popłaca. Twoje sukcesy i tak zostaną zauważone i
docenione.
RYBY
Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu.
Weź wolny dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To
pozwoli ci pozbyć się negatywnych emocji i nabrać
nowych sił i energii, które będą ci bardzo potrzebne
w tym tygodniu.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności
do oczyszczania organizmu toksycznych produktów przemiany materii, wydalania wody oraz kontroli równowagi
wewnątrzustrojowej (homeostazy).

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

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

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

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

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

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

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

Stanie pod drzwiami przychodni od godziny trzeciej w
nocy, po to by zarejestrować się do kardiologa na najbliższy miesiąc, to dla ludzi z wadami serca wyczyn. Pięć
godzin spędzone w kolejce na oddziale onkologicznym
jeszcze bardziej frustruje zmęczonych ciężką chorobą
pacjentów.
– W marcu chciałem zarejestrować się do kardiologa, ale przyszedłem o piątej rano i już się nie dostałem na listę – mówi pan Tadeusz z
Jeleniej Góry. – W miniony wtorek
pod drzwiami przychodni stałem
od godziny trzeciej w nocy i przede
mną było już dziesięć osób. Na
szczęście udało mi się zarejestrować
jeszcze na maj. Strasznie zmarzłem,
bo był przymrozek, ale opłacało się.
Na prywatną wizytę mnie stać, a
nie mogłem dłużej czekać, bo coraz
częściej i mocniej kłuje mnie serce.
Wiedziałem, że może być to moje
ostatnie czekanie na rejestracje, ale
bez niego miałbym jeszcze mniejsze
szanse na przeżycie.
Pod drzwiami przychodni Promed przy ulicy Różyckiego w miniony wtorek czekał również pan
Ryszard. Problemy z sercem zaczął
on mieć osiem lat temu, kiedy
powikłaniami niewyleczonej grypy okazało się zapalenie mięśnia
sercowego. Wówczas udało się go
uratować, ale jak powiedzieli mu
lekarze, miał on dużo szczęścia i
wymaga szczególnej opieki. Od
tego czasu musi się systematycznie
i obowiązkowo badać, leczyć i brać
leki kardiologiczne. Jako pacjent
specjalnej troski, do stycznia br. posiadał on przepustkę na większość
badań, na które był kierowany bez
kolejki. Niestety, choć jego stan zdrowia nie poprawił się, od początku
tego roku, żeby zarejestrować się do

specjalisty musi on stać w kolejce,
jak inni pacjenci. W tym miesiącu
do lekarza się nie dostał.
– Przed świętami z powodu
serca trafiłem do szpitala i też
nie było karetki by mnie zawieść,
tylko córka musiała mnie sama
transportować. Kiedyś leczyłem się
w przychodni kardiologicznej przy
szpitalu wojewódzkim w Jeleniej
Górze, ale niemal całkowicie ją
zlikwidowano. Obecnie przyjmuje
tam tylko jedne lekarz. Kazano
mi szukać sobie innego specjalisty
lub czekać na wizytę wyznaczoną
na listopad. Zadzwoniłem więc
do Promedu. Kazano mi przyjść i
zarejestrować się we wtorek rano.
Miałem nadzieję, że pójdę, zarejestruję się i jak człowiek zgłoszę się na
wizytę. Kiedy przyszedłem, okazało
się, że do rejestracji do kardiologa
wyznaczany został tylko jeden dzień
w miesiącu. W tym dniu było całe
pomieszczenie w środku przychodni obstawione było przez chorych,
którzy stali również na zewnątrz.
Zdenerwowałem się tylko i wróciłem do domu wiedząc, że nie mam
szans dostania się do lekarza.
Prezes Promedu tłumaczy, że
rejestrowanie do kardiologa w
jednym dniu miesiąca jest strategią
przychodni, która została wprowadzona tylko i wyłącznie z myślą o pacjentach. – Nie jest to nasz wymysł,
ani tym bardziej zła wola – mówi
Rafał Drzyzga, prezes przychodni

Promed przy ulicy Różyckiego.
Problem wynika przede wszystkim
z tego, że jest wielokrotnie większe
zainteresowanie pacjentów wizytą
u kardiologa, niż nasze możliwości.
Obecnie wypracowaliśmy już ponad
50 procent kontraktu, a przed nami
jeszcze trzy czwarte roku. Od początku roku jest u nas jeden kardiolog,
a chętnych na wizytę jest po prostu
ogromna ilość.
– W innych przychodniach w
całym mieście zapisy do kardiologa
prowadzone są na listopad i grudzień. My staramy się przyjmować
ich na bieżąco. Nie robimy zapisów
przez cały czas, bo wówczas blokowalibyśmy wszystkie możliwe
terminy. W ten sposób chcieliśmy
dać szansę wizyty u lekarza tym,
których naprawdę nie stać na wizytę prywatną. Zdaję sobie sprawę
z niedogodności jakie wynikają
ze stania w kolejkach. W innym
przypadku nie mieliby oni jednak
żadnej szansy na wizytę u specjalisty. Poza tym ci wszyscy pacjenci
nie muszą tu stać pod drzwiami,
ponieważ prowadzimy również
rejestrację telefoniczną. Posiadamy
nowoczesną centralę, która nie
odrzuca rozmowy, ale informuje,
że wszystkie stanowiska są zajęte i
należy czekać na połączenie. Każdy
dzwoniący czeka w kolejce i ma
pewność, że zostanie połączony.
Nie mam w sobie głupiego uporu
i jestem w stanie rozważyć inny
system rejestracji. Obawiam się
jednak, że każde inne rozwiązanie
będzie bardziej niekorzystne dla
samych chorych – usłyszeliśmy od
szefa Promedu.

Angelika Grzywacz

brać chemię. O tej porze wychodziłam
już zawsze do domu.
Ordynator oddziału tłumaczy, że całe
zamieszanie nie wynika z zaniedbań
czy winy lekarzy, ale z reorganizacji
oddziału. Do niedawna dwa oddziały
chemioterapia i dział onkologiczny
funkcjonowały osobno. Standardy ogólnopolskie i europejskie nakładają jednak obowiązek na szpitale połączenia
ich w jedną całość. Tak też się stało w
jeleniogórskim szpitalu. Jak tłumaczą
lekarze, to wymóg każdej placówki
prowadzącej chemioterapię. Jest to
standard, który obowiązuje z racji
bezpieczeństwa pacjentów. Katarzyna
Woźniak, ordynator jeleniogórskiego
oddziału onkologii dodaje, że do tej
pory pacjenci mieli podawaną chemioterapię w trybie ambulatoryjnym.
Teraz chemioterapia podawana jest
w trybie jednodniowym. Niektórzy z
pacjentów po zbadaniu zostali też
zakwalifikowani do programów, które
wymagają hospitalizacji.
– W związku z tym, że teraz ja jestem
ordynatorem tego oddziału, musiałam

wszystkich pacjentów dokładnie zbadać. Odpowiadam za tych ludzi i muszę
znać historię ich choroby – mówi
Katarzyna Woźniak. – Dlatego badania
dokonywały trzy osoby, a nie jedna.
Poza tym oddziałowa informowała
wszystkich pacjentów, że jest reorganizacja oddziału i trzeba będzie dłużej
czekać. Nie było mnie jednak przy tej
rozmowie i nie wiem, co dokładnie
zostało pacjentom przekazane.
Ordynator onkologii zapowiada, że
podobna sytuacja w jeleniogórskim
szpitalu może mieć miejsce jeszcze
przez kilka dni, aż do czasu, kiedy
wszyscy pacjenci zostaną przebadani
i wpisani do kart. Niezadowolenia z
powodu reorganizacji nie kryją ci, dla
dobra których te zmiany miały być
wprowadzone. – Nigdy wcześniej nie
zdarzały się tutaj takie sytuacje, zawsze
wszystko przebiegało szybciutko i bez
problemów. Każdy wiedział co do niego
należy, a teraz wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Było dobrze, to
trzeba było to zepsuć – mówi pan
Tadeusz i pozostali pacjenci.
Fot. Angela

Chore jest to zdrowie

Gehenna przed
chemioterapią
Około pięciu godzin na korytarzu
oddziału onkologii w jeleniogórskim
szpitalu czekali pacjenci, którzy przyszli w miniony poniedziałek przed
siódmą rano na chemioterapię. Przez
ten czas próbowali się dowiedzieć co
się dzieje, ale jak twierdzą, nikt nie
udzielił im żadnej informacji. Ordynator
tłumaczy, że jest to wynik reorganizacji
oddziału i dłuższych badań, jakim
poddawani są pacjenci dla ich dobra,
o czym sami zainteresowani mieli być
uprzedzeni.
– Zawiadomiono nas telefonicznie, że
mamy przyjechać przed godziną siódmą i zabrać wszystkie rzeczy osobiste
potrzebne do szpitala – mówi jedna
z pacjentek prosząc o anonimowość.
– Powiedziano nam, że najprawdopodobniej będziemy hospitalizowani.
Siedzę tu od siódmej rano, jest kilka
minut przed godziną pierwszą i w
dalszym ciągu nic nie wiemy. Nie mam
wyników, które kiedyś były robione
przez 15 minut, nie wiem czy będę
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Prawnik radzi
Zmiana nazwiska małoletniego dziecka
Ojcem mojego dziecka jest
mężczyzna, który jednocześnie
nie jest moim mężem. Dziecko
nosi wprawdzie jego nazwisko,
ale na tym relacje rodzicielskie
ojca wobec dziecka się kończą.
W efekcie największym problemem jest to, ze ja jako matka
dziecka i praktycznie jego jedyny
opiekun mam inne nazwisko,
co niejako skazuje nas na ciągłe
i niekoniecznie życzliwe zainteresowanie ze strony bliższego,
czy też dalszego otoczenia. Czy
w związku z tym mam szansę na
zmianę nazwiska dziecka i czy
jego ojciec musi na to wyrazić
zgodę? – Czytelniczka
Zmiana imienia lub nazwiska
Pani dziecka jako obywatela
polskiego może nastąpić jedynie
w okolicznościach wskazanych
w ustawie z dnia 15.11.1956
roku o zmianie imion i nazwisk
(Dz.U. 2005, nr 233, poz. 1992).
Zgodnie z jej przepisami, wniosek o zmianę nazwiska podlega
uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.

Ustawa nie określa wprawdzie
katalogu ważnych względów,
ale wskazuje, że zachodzą
one w szczególności, gdy
wnioskodawca nosi nazwisko
ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka; o
brzmieniu niepolskim; posiadające formę imienia lub
też pragnie zmienić swoje
nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do
nazwiska, które zostało zmienione. W opisanej przez Panią
sytuacji we wniosku, składanym do kierownika urzędu
stanu cywilnego właściwego
ze względu na miejsce stałego
pobytu Pani dziecka należy
podać tego rodzaju ważne
powody dla których zmiana
nazwiska dziecka jest uzasadniona, przy czym w pierwszej
kolejności na taką zmianę
wymagana jest uprzednia
zgoda ojca dziecka. Niezależnie od rozstrzygnięcia, warto
pamiętać, że zmianę nazwiska
Pani dziecko będzie mogło dokonać również po osiągnięciu
pełnoletniości.

Separacja a rozwód
Jakie są warunki dla orzeczenia separacji i czym w zasadzie
różni się separacja od rozwodu?
– Katarzyna
Podstawowym warunkiem
orzeczenia separacji jest zupełny
rozkład pożycia małżonków.
Dla rozróżnienia, w przypadku
rozwodu, taki rozkład musi mieć
charakter trwały. Nie można
natomiast orzec separacji, jeżeli
w wyniku takiego orzeczenia
ucierpiałoby dobro wspólnych
małoletnich dzieci, albo jeżeli udzielenie separacji byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Separację można z
kolei orzec na zgodny wniosek
małżonków, gdy nie mają oni
wspólnych małoletnich dzieci.
Zasadniczą różnicą pomiędzy
separacją a rozwodem jest to, że
po orzeczeniu rozwodu można
zawrzeć ponownie związek
małżeński, a po separacji nie.
Na zgodne żądanie małżonków
separację można natomiast
znieść. Jeżeli małżonkowie mają
wspólne małoletnie dzieci, sąd
rozstrzyga także o władzy rodzi-

cielskiej nad nimi. W momencie
zniesienia separacji ustają jej
skutki, co niejako oznacza powrót do dawnego małżeństwa.
Inną różnicą pomiędzy separacją
a rozwodem jest niewątpliwie
czas trwania i koszty każdego z postępowań. Rozwód jest
droższy i może trwać dłużej,
zwłaszcza jeżeli dochodzi do
orzekania o winie. Ponadto po
rozwodzie można wrócić do
swojego poprzedniego nazwiska, a po orzeczeniu separacji
nie. Po separacji małżonkowie
zobowiązani są również do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają
tego ogólnie rozumiane względy
słuszności. Natomiast po orzeczeniu rozwodu na małżonkach
nie ciąży taki obowiązek.
Dzień wolny za pracę w
niedzielę
W zeszłym miesiącu pracodawca wyznaczył mi raz do
przepracowania niedzielę, w
zamian za co miałem mieć wolny piątek następnego tygodnia.
Niestety nie byłem w stanie wy-

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
POGOTOWIE ratunkowe ul.
Jana Pawła II 29a, szpital
ul. Bohaterów Getta 10, tel.
075/744-31-40 udziela pomocy
doraźnej w godz. 15-7 rano, w
niedzielę i święta całą dobę.

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

Apteki
JELENIA GÓRA

- tel. 075/75-251-62

apteka „ Bankowa” całodo bowa, ul. Solna 1, tel. 075/7647-801,

tel. 075/71-739-41

„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.

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

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

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

Szklarska poręba
Karpacz
TEL. 075/761-96-29

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

Telefony zaufania
P o l i c y j n y 0 8 0 0 - 12 0 - 2 2 6 ,
0800-166-011,
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
16.00-20.00’ punkt informacyjno-konsultacyjny d/s prze-

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

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że pracodawca
w zamian za przepracowaną
niedzielę miał obowiązek
udzielić Panu dzień wolny
od pracy, co jednocześnie
uprawniać powinno Pana
do jego wykorzystania, bez
jakichkolwiek dalszych uzgodnień. Przepracowanie przez
Pana niedzieli stworzyło bowiem stan nabycia przez Pana
prawa do dnia wolnego na
podstawie art. 151(11) k.p.
Wobec czego, Pana choroba
w dniu wyznaczonym jako
wolny za pracę w niedzielę
spowodowała, że dzień wolny
jest niewykorzystany i powinien być udzielony Panu w
terminie późniejszym.

Partnerem cyklu „Prawnik
radzi” jest Kancelaria Radcy
Prawnego Michała Oskroby
„GEMMA” z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 14.

Pogotowia

mocy 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,

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,

Zarząd Miejski TPD w Szklarskiej Porębie ul. Sikorskiego
8, tel. 075/717-21-46.

„Na Orlim” ul. Wita Stwosza
17, tel. 075/75-57-640 - sob.
8-19, niedz. 9-16,

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.
Komórkowe telefony interwencyjne (0 6 07- 5 5 0 - 4 6 9,

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,
Pogoda Jelenia Góra 075/6412-333,
Karpacz 075/76-16-533

Tel. 075 752 31 53,
Tel./fax. 075 752 31 59.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego,
prawa pracy i ubezpieczeń

Mariusz Gierus
– prawnik

0-607-550- 484, 0-607-550453, 0-607-998-052) czynne
są całodobowo, we wszystkie
dni w roku.

WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie
Ratunkowe 999

korzystać tego dnia, ponieważ
rozchorowałem się. Dzisiaj mój
pracodawca twierdzi, że tamten
wolny dzień, zamiast przepracowanej niedzieli mi przepadł. Czy
to prawda? – Krzysiek

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. „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
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. „Domek Myśliwski”, 58-550
Karpacz tel. (75) 753 52 78;

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

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

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

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

Schr. „Odrodzenie”, 58-563
Przesieka, tel. (75) 752 25 46;
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) 717-24-00
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. „Na Hali Szrenickiej”,
58 - 580 Szkl. Poręba Hala
Szrenicka, tel. (75) 717-24-21
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. „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;
Schr. „ Złoty Widok” 58-572
Michałowice ul. Kolonijna 14,
tel. (75) 755 33 44
Schr. „Skalnik” w Bukowcu, 58530 Kowary, tel. (75) 718 26 28
Schr. „Sokolik” 58-515 Karpniki, tel. (75) 713 72 24
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FOT. MAREK TKACZ/ARCHIWUM MUZEUM KARKONOSKIEGO
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Trudno wyobrazić sobie Jelenią Górę bez Sanktuarium Podniesienia Krzyża Świętego, dawnego ewangelickiego Kościoła Łaski, który od 300 lat wpisuje
się w krajobraz śródmieścia. Kiedy świątynia powstawała – zezwolił na to protestantom w ramach umowy altrasztandzkiej po wojnach religijnych Cesarz
Józef – teren jej budowy znajdował się daleko poza ścisłym centrum dawnego Hirschbergu (basztę Bramy Wojanowskiej, która wyznaczała jego granicę,
widzimy na zdjęciu). Rozwój urbanistyczny miasta spowodował jednak, że przez lata Świątynia Łaski została dość szczelnie obudowana kamienicami.
Jedynym świadectwem tego, jak przed laty wyglądało to miejsce, jest teren byłego cmentarza wokół kościoła. Nekropolia została założona na dawnych
łąkach i ogrodach. Dziś jest tam park z zaniedbanymi kaplicami funeralnymi, na których remont trzeba wciąż brakującej fortuny.

(tejo)
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Nowy klub: KPR Jelenia Góra
W czwartek w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa na
której poinformowano o porozumieniu pomiędzy klubem KS Carlos Astol Jelenia Góra, a nowo utworzonym
Stowarzyszeniem Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra.
Pierwsza część dotyczyła szczegółów dokończenia rozgrywek
2008/2009, które były warunkiem
koniecznym, aby piłka ręczna funkcjonowała w ramach ekstraligi. W
przeciwnym razie klub zostałby
zdegradowany do II ligi. Zostały
podzielone koszta wyjazdów do
końca wiosny. Rozgrywki zostaną
dokończone głównie dzięki samym
zawodniczkom, które mają już
rozwiązane kontrakty, otrzymują wyłącznie stypendia, ale nie
doprowadziły do całkowitego rozpadu drużyny. Podobnie sytuacja
wygląda ze sztabem szkoleniowym,
który nie pobiera obecnie żadnego
wynagrodzenia.
Druga część dotyczyła przekazania do KPR około trzydziestu zawodniczek Carlos i licencji. (Odpowiednie pismo zostało wysłane do
Polskiego Związku Piłki Ręcznej).
Do końca miesiąca Carlos Astol
będzie poniesie koszta związane z
wynajmem mieszkań dla zawodniczek. Od maja koszty te weźmie
na siebie nowe Stowarzyszenie.

KPR przejmie też zobowiązania
Carlosa Astolu wobec ZPR (są
to głównie opłaty sędziowskie),
ale będą to także należności,
które mają dopiero wpłynąć do
klubu za prawa telewizyjne do
transmisji meczów.
„Porozumienie nie przesądza
kwestii uratowania piłki ręcznej
w Jeleniej Górze, ale sprawia że
w ogóle jest co ratować, daje nam
możliwość kontynuowania rozpoczętych rozmów z potencjalnymi
sponsorami. Zdajemy sobie sprawę, że pierwszy sezon będzie dla
nas bardzo trudny pod względem
sportowym i organizacyjnym.
Póki co, ani dyrektor MOS-u, ani
nikt z władz miasta nie robi nam
żadnych problemów, wszyscy są
do nas przychylnie nastawieni.
Uważam, że jeśli uda się utrzymać
tą drużynę w ekstralidze, to za 2 – 3
lata będziemy mieć bardzo dobry
zespół.” – powiedział nowy prezes
KPR-u Andrzej Buklarewicz.

Mistrzostwa AMP
Kamienna
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Już po raz dwudziesty szósty odbyły się Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna w Szklarskiej Porębie.
W kategorii amatorskiej: wśród
kobiet zwyciężyła Małgorzata Liber (Bystrze), a mężczyzn Jacek
Daszkowski (Retendo Team it’s my
dream), nie wiele gorszy był Przemysław Kmita i Tomasz Kukuła. W
sumie w grupie amatorów wystąpiło
ponad 60 śmiałków i 10 odważnych
kobiet. Karkonoski Klub Kajakowy
odniósł duży sukces.W konkurencji
zawodniczej pierwsze miejsce zajął

Tomasz Czaplicki. Jeleniogórzanie,
w składzie T. Czaplicki, Michał Wrzal,
Marcin Marchowski i Marcin Matecki
triumfowali także w klasyfikacji
drużynowej.Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!
Szczegółowe wyniki : http://amp.
bystrze.org

Aldona Hawer

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

Skład władz
nowego klubu
KPR Jelenia Góra:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Żeromskiego
www.zerom.4me.pl

Prezes:
Andrzej Buklarewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NR 2 im. C. K. Norwida

Wiceprezesi:
Jan Wołkowiecki
Michał Matuszewski

www.norwid.jgora.pl

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego

Sekretarz klubu:
Paweł Krzyształowski

www.3lo.jgora.pl

Skarbnik:
Anna Fursewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH
NR 1 w Jeleniej Górze

Komisja rewizyjna:

www.zsliznr1.com.pl

Zdzisław Wąs,
Dila Samadowa,
Jerzy Wójcikiewicz

Aldona Hawer

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

Wielkie lanie Carlosa
Piłkarki ręczne Carlos Astol Jelenia Góra w rewanżowym
meczu w Koszalinie uległy Politechnice aż 22:44.

Fot. R.Ignaciak

Faworytem tego spotkania od
początku była Politechnika. Po

zwycięstwie w pierwszym spotkaniu AZS-u 30:27, to gospodynie

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

były bliższe awansu.
Koszalinianki przystąpiły do
meczu bez Malwiny Leśkiewicz,
która doznała kontuzji, skręcenia
stawu skokowego. Mimo tego są
zespołem o wiele silniejszym i
bez problemu poradziły sobie z
naszymi szczypiornistkami.
Jeleniogórzanki zagrają teraz o
VII miejsce w tabeli.
AZS Politechnika Koszalińska – Carlos Astol Jelenia
Góra 44:22 (21:13)
Skład: Szalek, Baranowska,
Dąbrowska 9, Odrowska 3, Stochaj
3, Buklarewicz 2, Ślusarczyk 2,
Kocela 1, Konsur 1, Wasiucionek
1, Muras, Rykaczewska.

AH

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

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

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

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

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

Więcej inforamcji na portalu www.jelonka.com
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Dubi ratuje remis Karkonoszom
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra zremisowali bezbramkowo na własnym boisku z GKS–em Kobierzyce.
Najlepszym piłkarzem meczu był bez wątpienia, bramkarz Karkonoszy – Michał Dubiel.

Fot. Organizator

Sobotni mecz był kolejnym, który zawiódł jeleniogórskich fanów.
Na stadion przy ulicy Złotniczej
przyszło bardzo mało widzów.
Wiele osób zażenowanych postawą naszej drużyny opuściło
stadion przed czasem. Nie zawiódł
jedynie nasz golkipier, który
uratował nam punkt, doskonale
broniąc tuż przed gwizdkiem
sędziego.Już w pierwszej minucie
kobierzyczanie mieli dogodną
sytuację do strzelenia gola, na
szczęście świetnie spisujący się
Michał Dubiel uratował nas od
dramatu. Chwilę potem to samo
mógł uczynić Łukasz Kowalski,
lecz strzelał bardzo niecelnie.
Potem gra toczyła się głównie w

środku pola. W doskonałej sytuacji w 42 minucie był Marcin Krupa, ale odbita od obrońcy piłka
wyszła poza boisko. Po chwili
znów zrobiło się gorąco pod
bramką GKS-u. Dośrodkowywał Wojciech Bijan,
podał Wojtasowi, lecz ten
trafił w nogi obrońcy.
Po przerwie Daniel Burszta
miał kilka okazji do strzelenia
swojego pierwszego gola dla KSK.
Już w 47 minucie nie wykorzystał
sytuacji sam na sam, jego strzały
ze stałych fragmentów gry były
zawsze wysoko ponad poprzeczkę. W 58 minucie popularny
„Kowal” ograł dwóch piłkarzy z
Kobierzyc, po czym podał piłkę

Rusza wyścig po
karkonoski kryształ

wzdłuż linii bramkowej na czystą
pozycję Kogutowi, a ten „spudłował” z
odle- g ł o ś c i

w Wałbrzychu.Obie drużyny przeprowadziły tylko kilka akcji, w
których za każdym razem brakowało skutecznego wykończenia.
Zrywy przeplatały się z przestojami. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Po bezbarwnej
i pełnej błędów grze, wynik nie
dziwi już nikogo. Podobnie jak
w zeszłą środę, traktujemy
ten remis jako porażkę.
Szkoda punktów, ale
najbardziej szkoda zaufania
kibiców.

trzech
metrów. Następnie za Bursztę wszedł
Kołodziejczyk. W obrazie gry nic się jednak nie
zmieniło. W 87 minucie żółtą
kartkę za dyskusje z trenerem
otrzymał Łukasz Kowalski. co
niestety oznacza, że nie wystąpi
on w derbach Sudetów, za tydzień

Aldona Hawer

Gratka dla
rowerzystów
Wszystkich chętnych zapraszamy do
wzięcia udziału w zawodach rowerowych
Powerade MTB Marathon, które odbędą
się w piątek 1 maja 2009 o godz. 11:00
na Stadionie Miejskim w Karpaczu.
Trasa będzie dość trudna i urozmaicona,
z dużą sumą przewyższeń, podłoże
zróżnicowane: sporo dróg szutrowych,
leśnych ścieżek o podłożu kamienistym,
miejscami asfalt.

Informujemy, że każdy mieszkaniec Karpacza, który weźmie udział w zawodach
zostanie zwolniony z opłaty startowej.
Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie maratonu:
http://sportchallenge.cz/index.
php?lang=pl&page=uvod i przesłanie
swojego przydzielonego kodu wraz z
imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zamieszkania do Referatu Promocji
Miasta na adres: promocja@karpacz.eu
z dopiskiem „MTB Marathon”.

Zawody MTB
zaliczane
do edycji ‘09

18.07 Szklarska Poręba XCP LOT/
Cykliści
25.07 Podgórzyn XCP Cezary Zamana
1.08 Świeradów-Zdró XCM Grabek
Promotion
2.08 Karpacz XCP Grabek Promotion
14 lub 30.08 Szklarska Poręba XCP
15.08.Szklarska Poręba XCM Bike
Action
29.08.Szklarska Poręba - Jakuszyce
XCM Grabek Promotion
19.09 Karpacz XCM Grabek Promotion
26.09. Szklarska Poręba Jakuszyce
LOT/Cykliści XCM FINAŁ
LOT/Cykliści

1.05 Karpacz XCM G&G Promotion
– INAUGURACJA
3.05 Szklarska Poręba Memoriał Jurka
Zawadzkiego XCP LOT& Cykliści
30.05 Świeradów Zdrój XCC Enduro
Horizon Five
6.06 Piechowice XCM Grabek Promotion
7.06 Jelenia Góra XCM Grabek Promotion
4.07 Szklarska Poręba XCM LOT/Cykliści

Śmiertelny wypadek
Grzegorza Grygorcewicza
Do Jeleniej Góry dotarła szokująca wiadomość. Były
koszykarz Sudetów – Grzegorz Grygorcewicz uległ
śmiertelnemu wypadkowi.
401 - zjazd z A4, woj. opolskie)
kierujący samochodem marki
opel vectra z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwny pas
ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki
renault premium kierowanym
przez 40-letniego mężczyznę.

Jak donosi portal Wirtualna
Polska 24 kwietnia br. około
godz 16.00 na trasie Przylesie Kolnica (droga wojewódzka nr

Grzesiek był w ychowa nkiem Sudetów Jelenia Góra.
Ze względu na studia opuścił
stolicę Karkonoszy. Ostatnio
występował w Leasingu Siechnice. Miał 23 lata.

A.H

Fot. Michał Dróbka – WP.pl
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Wrak samochodu, którym jechał
Grzegorz

KONKURS
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

Aż siedem wyścigów rowerowych zaplanowano w tym
roku w Szklarskiej Porębie. Zaczynamy już 3 maja wyścigiem na 20 km. Start w południe pod wyciągiem na
Szrenicę.Nic dziwnego, że nasze tereny nazwano stolicą
rowerowej krainy.
Rusza druga edycja Karkonosze Tour MTB. Zawodnicy będą
mieli w tym roku do w yboru
15 startów, z czego połowa rozegrana zostanie w Szklarskiej
Porębie.
Organizatorem większości wyścigów pod Szrenicą jest Lokalna
Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Cyklistów we współpracy z Urzędem Miasta,Biegiem
Piastów i Bike Action.
Rowerowa Kraina, to system
szlaków rowerow ych przygotowany przez Stowarzyszenie
Cyklistów ze Szklarskiej Poręby
w Karkonoszach i Górach Izerskich. Kilkaset kilometrów tras
rowerow ych to niewątpliwie
jedno z najlepszych miejsc do
uprawiania kolarstwa górskiego. Dlatego teren ten cieszy się
dużą popularnością wśród organizatorów różnych zawodów
rowerowych. Wykorzystały to
stowarzyszenia ze Szklarskiej
Poręby. LOT i Cykliści już po raz
drugi przygotowują klasyfikację

Karkonosze Tour MTB, prowadzoną dla większości wyścigów
rowerowych rozgrywanych w
Kotlinie Jeleniogórskiej.
Zawodnicy chcący uczestniczyć w zmaganiach Karkonosze
Tour MTB’09 muszą wziąć udział
w dowolnie w ybranych przez
siebie zawodach zaliczanych
do klasyfikacji. Do punktacji
wliczanych jest 5 najlepszych
startów w maratonach oraz 2
wyścigi XC. Jest więc wiele okazji
do poprawienia wyniku.
Dodatkowo zawodnicy otrzymują premie za każdy start, czyli
opłaca się dużo jeździć.
W ubiegłym roku najlepszym
góralem w Karkonoszach został
Dariusz Poroś, przed Rafałem
Ignaczakiem i Romanem Antczakiem. Wśród pań najlepsza była
Maria Tyszecka, przed Dorotą
Czarnecką i Marzanną Durlik.
Kto w tym roku zdobędzie karkonoski kryształ? Odpowiedź na to
pytanie poznamy 26 września.

Aldona Hawer

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 ...............................................................................................................
ADRES E-MAIL.....................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 2 maja 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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CZTERY STRONY MIASTA

Z czterech stron miasta - absolutorium
Absolutorium jest zwykle głosowaniem formalnym, podczas
którego radni kwitują sposób
w ydawania pieniędz y przez
prezydenta w minionym roku. W
Jeleniej Górze ciągnący się spór
między prezydentem a większością radnych spowodował, że takie
poparcie nie zostanie udzielone.
Prezydent jednak usiłuje przekonać oponentów i dał sobie czas,
w ostatniej chwili wycofując z
obrad rady miejskiej punkt o
głosowaniu nad absolutorium. Co
sądzą o tym zaproszeni goście? Z
Grażyną Malczuk z LiD, Bożeną
Makiełą-Wachowicz z Jelenia
Góra XXI, Krzysztofem Mrozem z
PiS i Robertem Prystromem z WM
rozmawia Wiktor Marconi.
Jelonka – Mieszkańcy oczekują od rady miejskiej, że
będzie tworzyła dokumenty
poprawiające bezpieczeństwo, będą powstawać nowe
miejsca pracy, będzie się
wszystkim lepiej żyło. Tymczasem mamy targi o poparcie uchwał, mamy targi o
poparcie absolutorium.

Grażyna Malczuk – Nie
podoba mi się teza, że rada jest
odpowiedzialna za rozwój miasta. To prezydent odpowiada za
wykonanie tego, na co rada się
zgodziła i uchwaliła podczas obrad. Natomiast absolutorium to
uchwała którą składa prezydent
i rozlicza się przed radą z tego co
zrobił sam i jego służby.
Bożena Makieła-Wachowicz – Absolutorium to nie
tylko kolumny cyfr, a przede
wszystkim ocena wykorzystania
środków przez prezydenta. Ten
drugi element jest według nas
wysoce niesatysfakcjonujący.
Jelonka – Rada została
wybrana również po to, żeby
pomagać prezydentowi.
Grażyna Malczuk – Oczywiście, ale w momencie, gdy ma
w czym pomagać.
Krzysztof Mróz – Na prośbę
prezydenta zdecydowaliśmy się
zdjąć z porządku obrad ten punkt,
bo jak argumentował, potrzebuje
więcej czasu na negocjacje.
Jelonka – Czy dobrze się
stało według pana, panie
Robercie, że zdjęto ten punkt
z porządku obrad?
Robert Prystrom – Oczywiście, że nie stało się dobrze. To jest
wasza kompromitacja, państwo
radni. Mamy klasyczny przykład
korupcji politycznej, który dzieje
się na naszych oczach. Już od
miesiąca gotowe jest sprawozdanie prezydenta, z pozytywną
opinią RIO i nic nie stało na
przeszkodzie, żeby poddać ten
dokument głosowaniu. Zgadzam
się z panią Malczuk, że ta ocena
powinna być negatywna, ale głosowanie powinno się już odbyć
w miniony wtorek. A tak trwają
targi o handel o stołki, posady i
inne profity.
Jelonka – Czy głosowanie
nad absolutorium jest głosowaniem politycznym, czy
raczej sprawą techniczną, bo
przecież to uznanie dla sposobu wydawania pieniędzy? Jest
czy nie jest?
Grażyna Malczuk – Muszę
zaprotestować przeciwko słowom
pana Prystroma, my powiedzie-

Dialogi Jelonki

liśmy jasno, nie zgadzamy się
na odkładanie decyzji i jesteśmy
przeciwko poparciu dla prezydenta. My kupczyć absolutorium nie
będziemy.
Krzysztof Mróz – Każda
decyzja ma aspekt polityczny.
Radni będą oceniać wykonanie
budżetu i w są w nim elementy
pozytywne, są też negatywne.
Bożena Makieła-Wachowicz – To nie jest decyzja polit yczna. Rada w ykazała się
odpowiedzialnością, bo jeżeli
chcemy ściągać środki unijne
musimy wszyscy współpracować.
Inna sprawa, że taka sytuacja
nie miała precedensu w historii
jeleniogórskiego samorządu.
Robert Prystrom – Sprawa
jest jak najbardziej polityczna.
Dowodem jest, że radni wydeptali
już już ścieżkę do gabinetu prezydenta, żeby uzyskać odpowiednie
wpływy, stołki i kupczyć swoimi
głosami. Gdyby to nie była decyzja polityczna, to nie byłoby
odkładania głosowania we wtorek. Prezydent powiedział jeszcze
jedną charakterystyczną rzecz,
że trwają rozmowy z radnymi na
temat poparcia.
Grażyna Malczuk – Z nami
nie trwają, nie zamierzamy dyskutować, a ja sama pytałam, jakie
jest uzasadnienie zdjęcia dokumentu z obrad. My nie będziemy
handlować głosami, natomiast
za zdjęciem głosowali radni z PO,
PiS i Jelenia Góra XXI.
Krzysztof Mróz – Trudno
mi powiedzieć, co pani Malczuk ma na myśli. Sądzę, że
jeżeli prezydent prosi o coś, to
powinniśmy prezydentowi iść
na rękę. Nie byliśmy w koalicji
z ludźmi prezydenta, ale zawsze
popieramy dobre wnioski, a złe
krytykujemy.
Jelonka – Ludzie w większości nie rozumieją powodu
tych targów, nie rozumieją
dlaczego zamiast uchwalenia
absolutorium trwa polityczny
spór i do czego może doprowadzić. Jak to się skończy?

W kolejnym odcinku z cyklu
Dialogi Jelonki Wiktor Marconi

rozmawia z oficerem prasowym
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, nadkomisarz Edytą
Bagrowską o bezpieczeństwie.
Tym na drogach, ale też w cen-

Grażyna Malczuk – Jakie
będzie głosowanie Lewicy i Demokratów pokazaliśmy już we
wtorek nie zgadzając się na jego
odłożenie bo cała procedura
została zakończona. Ja sądzę,
że prezydent nie dostanie absolutorium i będzie to pierwszy
raz w historii jeleniogórskiego
samorządu, żeby prezydent go
nie uzyskał.
Jelonka – Ale głos tylko LiDu przeciw to za mało, skąd to
przekonanie?

Robert Prystrom – Skończy
się jak wróci prezydent Obrębalski, który na delegację wybył do
Szwecji i wtedy wszyscy się zbio-

Grażyna Malczuk – My
jasno mówimy, że głosujemy
przeciw i jak deklarują szefowie
pozostałych klubów, z nimi pre-

trum miasta czy bezpieczeństwie
naszych dzieci w szkole. Co na
to policja?

naszych badań wynika, że to co
szokuje działa najbardziej.

Wiktor Marconi – Policja
rozpoczęła nową kampanię informacyjną mającą nakłonić motocyklistów do większej rozwagi.
Sam mam kategorię A, czy więc
jestem warzywkiem? To chyba
kampania negatywna?

Czy w Jeleniej Górze jest
bezpiecznie?

rą, bo prezydent będzie rozdawał
frukta na które czekają radni. Siedem głosów platformy to za mało
żeby poprzeć prezydenta. Podczas
tej dyskusji radni nie używali
żadnych merytorycznych argumentów które by przekonywały
za lub przeciw prezydentowi.
Był czas we wtorek, żeby tego
dokonać, bo radni są po wszystkich dyskusjach w komisjach na
ten temat. Teraz zostaje handel
z prezydentem, który jest słaby
i powinien zdać rachunek za to,
że nie wykonał swoich zadań w
ubiegłym roku i źle je realizował.
O tym trzeba mówić głośno.

Edyta Bagrowska – Kampania, która ma się rozpocząć
już wkrótce, pod hasłem „Użyj
Wyobraźni” w pierwszym etapie ma być skierowana przede
wszystkim do motocyklistów. Do
nich dlatego, że z naszych badań
wynika, że właśnie w tym okresie
najwięcej zdarzeń drogowych
dotyczy właśnie motocyklistów.
To rzeczywiście kampanie negatywna, która szokuje, ale z

Wiktor Marconi – A nie
lepiej edukować?
Edyta Bagrowska – Równolegle działamy w kierunku
poprawy sytuacji na drogach. Poprzednio uważano, że motocykliści stanowią zagrożenie tylko dla
siebie samych, a to nieprawda,
jadą brawurowo, wyprzedzają
niebezpiecznie, przekraczają
szybkość i wtedy stanowią zagrożenie dla wszystkich.
Wiktor Marconi – W przypadku pijanych kierowców takie
akcje jednak nie sprawdzają się.
Pijanych zatrzymujecie nadal
zbyt wielu. Podobnie jest z piratami drogowymi. Trzeba robić
coś innego?

zydent nie rozmawia. Rozmawia
chyba tylko ze swoim klubem.

denta w skutecznym rządzeniu kłóci się. Dlaczego?

Robert Pr ystrom – Cz y
absolutorium zostanie przegłosowane zależy od trzech klubów.
Pani Malczuk, szef klubu LiD
deklaruje, że są przeciw, jak się
zachowają pozostali zobaczymy.
Potrzeba jeszcze pięciu głosów,
aby nie udzielić wsparcia.
Bożena Makieła-Wachowicz – Nie ma żadnych rozmów
naszego klubu z prezydentem.
Jesteśmy przeciwko absolutorium i nie zamierzamy zmieniać
stanowiska, chociaż wielokrotnie
proponowaliśmy prezydentowi
współpracę i zawiązanie koalicji.

Grażyna Malczuk – To nie
rada się kłóci tylko pan prezydent
nie szuka możliwości dogadania
się z nami. Wyszliśmy z wieloma inicjatywami, na przykład
termomodernizacja obiektów
oświatowych, na które prezydent
nie chciał zaciągać kredytu, a
tymczasem to wielka oszczędność w kosztach energii i lepsze
warunki nauki.

Jelonka – Coraz bardziej
jestem przekonany, że to jest
sprawa polityczna, chociaż
według mnie, jest to tylko potwierdzenie, że rachunki się
zgadzają.
Grażyna Malczuk – Nie
ma pan racji, to nie jest tylko
podsumowanie rachunków, to
jest stwierdzenie aktywności,
rozwoju miasta, ciekawych inicjatyw nad tym odbywa się to
głosowanie.
Jelonka – Rada miejska
zamiast szukać konkretnych
rozwiązań i wspierać prezy-

Edyta Bagrowska – Podejmujemy różne działania, mniej
lub bardziej szokujące. Prowadzimy systematycznie działania
prewencyjne, które polegają
między innymi na nagrywaniu
za pomocą rejestratorów i wideoradarów piratów drogowych.
Nową praktyką wobec początkujących kierowców, powodujących
zagrożenie na drodze jest to,
że nie karzemy ich mandatami
ale zatrzymujemy prawo jazdy
i kierujemy wniosek o ukaranie
do sadu grodzkiego.
Wiktor Marconi – Mieszkańcy bardzo są zaniepokojeni
sytuacją w szkołach, nasze dzieci
mają niestety dostęp do używek,
narkotyków. Co komenda miejska robi żeby temu zapobiegać?
Edyta Bagrowska- Nie jest

Krzysztof Mróz – Rada miejska, przynajmniej nasz klub, żeby
nie przeszkadzać prezydentowi,
wstrzymaliśmy się od głosu przy
budżecie, żeby został uchwalony,
co skutkowałoby zawieszeniem
wielu inwestycji. Teraz jednak
takiej groźby nie ma.
Jelonka – przykro mi, że
dzisiaj nie przyszedł nikt z PO,
mimo zaproszenia. Po drugie
przykro mi, że rada miejska nie może pracować nad
uchwałami dla dobra miasta,
bo jest zajęta przekładaniem
absolutorium. Nasze miasto
zasługuje na więcej.

to tajemnicą, że w szkołach są
dostępne narkotyki. Wiemy na
przykład, że najczęściej rozprowadzają je uczniowie szkół, którzy maję nieograniczony dostęp
do kolegów. Dlatego powstał
wydział do spraw nieletnich i
patologii który zajmuje się takimi
sprawami. Funkcjonariusze tej
seksji zajmują się zwalczaniem
patologii wśród nieletnich w
mieście i na terenie całego powiatu. Tutaj najtrudniej jest z
dostępem do informacji. Korzystamy między innymi z pracy
dzielnicowych, którzy spotykają
się regularnie z pedagogami
szkolnymi i rozmawiają na tematy z którymi szkoła sama sobie
nie radzi.
Wiktor Marconi – Czy wiadomo chociaż w których szkołach jest gorzej a w których lepiej
ze zwalczaniem dilerów?
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Nowa Kaledonia: raj na końcu świata
W samolocie z Osaki do Noumea było tyle wolnych miejsc, że
rozciągnięci na niewygodnych
fotelach mogliśmy odespać trudy
poprzednich lotów. Z Berlina do
Amsterdamu i z Amsterdamu do
Osaki. Kiedy więc wkroczyliśmy w
parną i ciepłą noc miasta, mieliśmy
za sobą trzy dni samolotowych
zmagań. O wyspie wiedzieliśmy
tyle, ile się dało wyczytać z internetu, a mianowicie to, że ma 300
km długości i 70 szerokości. Nową
Kaledonię z kilkoma towarzyszącymi jej wysepkami zamieszkuje
około 300 tysięcy ludzi.

Francuska biurokracja
Wyspa należy do Francji, ale ma
swoją walutę i z każdej strony jest
do niej daleko. Najbliżej z Australii.
Jest niczym wielki lotniskowiec na
Pacyfiku. Przelecieliśmy 16 tysięcy
kilometrów aby zainstalować
wieżę pomiarową dla przyszłych
elektrowni wiatrowych. Wieże
takie stawiamy od kilku lat w całej
Europie, w tych miejscach, gdzie za
kilka lat mają stanąć fermy wiatrowe produkujące prąd elektryczny
dla nienasyconej i żarłocznej XXIwiecznej cywilizacji. Zeszpecą być
może nieco krajobraz, ale na pewno nie zanieczyszczą idealnej czystości powietrza. Wyspa to potężna
„fabryka tlenu”. Wieże uzbrojone
w precyzyjne elektroniczne czujniki co 10 minut przez całą dobę
rejestrują siłę i kierunek wiatru,
temperaturę, nasłonecznienie i
wiele innych danych. Analizowane
i przerabiane dane mówią inwestorom, czy warto postawić tam
wiatrak i czy z tego będą pieniądze.
Ale to zmartwienie inwestorów.
Naszym było postawienie wieży.
No więc kiedy na lotnisku przy
odprawie paszportowej usłyszałem

Edyta Bagrowska – Nie
prowadzimy takiej statystyki.
Reagujemy na bieżąco na sygnały, że w którejś szkole pojawia się
problem z narkotykami. Jesteśmy

pytanie: „Po co pan przyleciał?”,
odpowiedziałem zgodnie z prawdą,
że po to, by zainstalować wieżę.
Czarny jak dwie smoły policjant
„zastrzygł uszami” i zabrał paszport. Nie znających wyspiarskich
realiów przybyszów czeka wiele
niespodzianek. Niegroźnych, ale
utrudniających życie. Pierwsza
to wymiana pieniędzy – tylko w
bankach, przy sporej biurokracji.
Drugie – to skromna informacja.
Trzecie – koszmarna drożyzna i
brak średniej klasy hoteli. Zyski: to
kraina absolutnej wolności podróżowania, rozbijania namiotów w
dowolnych miejscach, ogromne
przestrzenie bez ludzi. Jesteśmy
my i ocean. Niesamowita przyroda
i sympatyczni pozdrawiający na
każdym kroku krajowcy. Wieża
miała stanąć w miejscowości Yate
po drugiej stronie wyspy, górach,
gdzie wieją „piekielne” wiatry, a
roczne opady sięgają 10 metrów.
Ilość wody u nas niewyobrażalna.
Yate? No good! Tam nie ma dróg,
hoteli, sklepów i kobiet. Powiedział
nam to czarny właściciel pizzerii.

Wyprawa do Yate
Kupiliśmy zatem odpowiedni
sprzęt biwakowy, „furę chińskich
zupek” i trochę innych potrzebnych
nam gadżetów. Niezwykle malownicza, górska droga prowadziła nas
do Yate równymi szutrami wzdłuż
ogromnego jeziora przez kilka
górskich przełęczy. Góry, chociaż
sięgają zaledwie 1600 m n.p.m.,
to wyglądają nadzwyczaj groźnie
i ciągną się środkiem wyspy przez
całą jej długość. Samo Yate wyglądało tak jak je opisano. Dżungla,
niskie chmury, pochowane w
dżungli domki i wielka reklama
zamkniętego na cztery spusty
campingu. „Tam będziecie stawiać

wtedy wzywani na interwencje.
Nie jest to na dużą skalę, ale stykamy się z takim problemem.
Wiktor Marconi – Co powinni zrobić rodzice, którzy

wieżę” – przedstawiciel inwestora,
sympatyczny Stefan, pokazał nam
niknący w chmurach szczyt górski.
Wyglądało to wszystko niezbyt zachęcająco. Na szczęście przy sprzyjającej pogodzie w towarzystwie
potężnej koparki wjechaliśmy na
samą górę. Prace ruszyły z kopyta i
powiało optymizmem, ale tylko do
godz. 14. Potem lunęło i tak przez
kolejne 6 dni. Gąbczasta, czerwona
jak pierwszomajowy sztandar ziemia wchłaniała te ogromne ilości
wody, pozostawiając lepkie błoto,
wnikające w skórę, ubrania, buty
i sprzęt. Nawet w chińskie zupki.
Kiedy przestawało lać, zaczynało
wiać, czyli jak pisał Wańkowicz:
„Chodziła czapla po desce”. O
ironio, przy takiej ilości wody
praktycznie jej nie było. Czerwona,
gąbczasta ziemia w sekundę wchłaniała wszystko co spadło. Było za
to ciepło, wilgotno, lepko, potliwie
i z komarami w każdym miejscu.
Dwa razy nawet udało się rozpalić
ognisko. Kradliśmy więc pogodzie
„dobre godziny” i kiedy zaczynało
lać, znikaliśmy w namiotach, wsłuchując się w bębniący tropikalny
deszcz. Namioty zdały egzamin.
Wieżę skończyliśmy w niedzielę. W
poniedziałek przedstawicielka inwestora, której pradziadkowie byli
Polakami, stwierdziła, że czujniki
trzeba poprzestawiać. Uśmiechnięty zawsze przedstawiciel hiszpańskiej firmy, dla której pracujemy,
skwitował to dźwięcznym polskim
słowem zaczynającym się na „k”.
Tydzień wcześniej ustalenia były
zupełnie inne.

Powrót do cywilizacji
Wieczorem nieludzko zmęczeni
wylądowaliśmy w hotelu „Pacyfik”,
w stolicy wyspy Noumea. Szybko,
w luksusowych warunkach hotelu,
pod gorącym prysznicem zapominaliśmy o Yate, glinie, deszczu, komarach, wilgoci. Tylko czerwona
święta ziemia Kanaków nie dawała
o sobie zapomnieć. Przypomina do
dzisiaj, bo nie da się tego wyprać.
Zostały nam cztery dni i młodzi
chcą objechać wyspę. Ja wolałbym
„poleżeć bykiem” gdzieś na plaży,
ale nie miałem wyjścia. Ruszyliśmy
więc przed siebie na spotkanie
kolejnej przygody. Pusty camping
w pobliżu miasta Burail zachęcał
przystępną ceną, prysznicami,
a całym wyposażeniem domku
campingowego była stara ławka i
betonowa podłoga. Za to niewygody wynagradzał ocean, ciągnące

mają podejrzenie, że w szkole ich
dziecka dzieje się źle?
Edyta Bagrowska – We
wszystkich szkołach w mieście
i w powiecie funkcjonariusze
regularnie organizują spotkania
z młodzieżą, która dowiaduje
się, co między innymi grozi
za handel i zażywanie narkotyków i jakie skutki niesie za
sobą zażywanie narkotyków. Że
obok uszczerbku na zdrowiu to
są konsekwencje prawne. Natomiast co zrobić, jeśli zauważą
problem w swojej szkole? Należy
powiadomić dzielnicowego,
który pokieruje sprawą, należy
też współpracować z dyrekcją
szkoły.
Wiktor Marconi – Monitoring miejski ma powstać w
Jeleniej Górze. Jak jego zainstalowanie zmieni bezpieczeństwo
w mieście? Czy to nie będzie tak,

się kilometrami plaże, fantastyczna
przyroda i rafa koralowa.

Bajkowy świat
Otoczona rafami wyspa jest
przyrodniczym unikatem. Nie
mogliśmy zatem nie skorzystać z
propozycji właściciela campingu
i nie popłynąć na rafę. W płaskodennej łodzi jest wielkie przejrzyste
szklane dno. Przez które, jak w
telewizji, widać było życie rafy.
Bajecznie kolorowe ryby, korale
i to wszystko, co jest w rafie i na
rafie. W telewizji widać to jednak
lepiej, powiedział siedzący obok
Francuz. Poza francuską rodziną
towarzyszyły nam w wyprawie na
rafę dwie Kanadyjki spędzające
na wyspie „tani urlop”. Kto chciał,
mógł podziwiać rafę z powierzchni
wody lub nawet zanurkować,
korzystając z masek właściciela
łodzi. Pocąc się niemiłosiernie w
rozgrzanym busie, wieczorem
następnego dnia dotarliśmy na
wzgórze Jeleni. Tak przynajmniej
wynikało z barwnej tablicy reklamującej hotel, camping i restauracje. Na wzgórzu stał przestronny
dom z fantastycznym widokiem
na ocean, a gospodarze: Chantal
i Stephan zaprosili nas na kolację.
Wszystko było po francusku, a oni
przecież kochają kuchnię. Kolacja okazała się bardzo ciekawa.
Przy świetnie zastawionym stole
znalazła się biało-czarna para z
Martyniki, profesor antropolog z
asystentką z Londynu, asystentka

z Paryża, gospodarze i nasza nieco
sfatygowana piątka. Dociekliwy
profesor piękną angielszczyzną
odpytywał nas szczegółowo
po co, na co, dlaczego, gdzie i
kiedy. Przy okazji dowiedzieliśmy
się też wiele o wyspie. Niewiele
mówili egzotyczni goście z Martyniki. Pewnym zaskoczeniem było
dla nas oświadczenie Chantal,
że jej przodkowie byli Polakami.
Przyniosła nam na kartce napisane nazwisko, które brzmiało, tak przynajmniej wynikało z
kartki: Cybankiewicz. Powtórzyć
tego Chantal nie umiała. Pochodzi ze starej polskiej emigracji.
Atrakcją wieczoru była tropikalna
burza. Oglądana z rozległego tarasu przewalała się nad oceanem,
oświetlając błyskawicami niebo po
horyzont. To takie miejscowe kino,
powiedział profesor. Zaskoczyło
nas, że w domu pootwieranym
na oścież nie było komarów. Burza przeszła w ciągły deszcz i w
komary. W domu komarów nie
było, za to w namiotach bez liku.
Rano przy kawie profesor, siedząc
nad wielką jak miednica filiżanką
kawy, powiedział: Ciągle coś mnie
zaskakuje.Wczoraj wy, Polacy. Musicie być dobrzy, skoro ściągnięto
was aż tutaj do postawienia tej
wieży. Mówicie wieloma językami.
No tak, jedni podbijają świat z
karabinami, a wy przepraszam,
z młotkiem. Czy pan wie, że tam,
gdzie stawialiście wieże, trenuje
Legia Cudzoziemska? W tych wa-

runkach wytrzymują najlepsi.

Chcą niepodległości
Na wiecznych wakacjach byli
dwaj czarni dżentelmeni, którzy zaprosili mnie na piwo. My jesteśmy
stąd”. „No to macie wieczne wakacje. Czyli cały tydzień niedzielę,
jak mawiał pewien gazda”. „Może
tak. Tylko my pracujemy w kopalni
niklu. A nikiel i turystyka to skarby
tej wyspy. Na razie jesteśmy z
Francją. Ale w 2013 r. ogłosimy
niepodległość. Już mamy daleko
idącą autonomię”. Drugi z moich
rozmówców chciał coś dodać, ale
nie mógł, bo wypite piwo prostowało mu uszy. A wydawało się,
że ta wyspa prawie raj na ziemi.
W tym międzynarodowym tyglu
mówią 32 językami, a obok siebie
mieszkają ludzie „z całego świata”.
Naturalnie, wyspa, jak wszędzie,
ma swoje problemy. Z Kanakami,
strajkami. drożyzną i pewnie jeszcze wieloma innymi obcymi nam
problemami.
Nas powszechnie brano za Kanadyjczyków. Słowo Polska u
wielu powodowało powstawanie
głębokich bruzd na czole. Kiedy
więc zatoczyliśmy koło i wylądowaliśmy w Berlinie, czuliśmy się
jak u siebie. Byliśmy z powrotem
w naszym domu – Europie. Z Berlina do Jeleniej Góry to tylko trzy
godziny samochodem.

Tekst i foto:
Marian Sajnog

że komenda miejska stanie się
takim Wielkim Bratem?
Edyta Bagrowska – Kamery
działają po pierwsze prewencyjnie. Wielu przestępców odstąpi
na przykład od kradzieży, jeśli ma
świadomość, że jego czyn zostanie zarejestrowany na kamerze.
Po drugie wiele przestępstw
zostaje ujawnionych właśnie
dzięki monitoringowi a nagrania
są mocnym dowodem w postępowaniach o wykroczenie czy
przestępstwo przed sądem.
Wiktor Marconi – Mieszkańcy chcą, żeby zapobiegać,
a nie tylko gromadzić dowody
przestępstwa. Czy kamery nie
zastąpią policjantów, których w
mieście ciągle brakuje?
Edyta Bagrowska – Kame-

ry z całą pewnością nie zastąpią
policjantów, ale na pewno będą
miały działanie prewencyjne.
Mamy dużo patroli na ulicach,
funkcjonariuszy widać na uli-

cach, zarówno pieszych jak i
zmotoryzowanych. Zawsze w
mieście są patrole policji drogowej i sądzę że widać naszych
funkcjonariuszy.
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OG£OSZENIA
16 kwietnia 2009 – 20:30 – 24 kwietnia 2009 – 10:30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM

PRACA
DAM PRACĘ
POTRZEBUJĘ zastępstwa do
opieki - wymagany dobry niemiecki - 605 143 009
AVON - zostań konsultantką.
Poszukuję osób chętnych do
współpracy z Jeleniej Góry i
okolic. Zadzwoń 075 75 584 48
lub 606 736 939
AVON - konsultantka - 692
494 164
ZATRUDNIĘ budowlanców
(regipsiarzy, płytkarzy, szpachlarzy, docieplenia) – 792 092
408
ZATRUDNIĘ pomocnika na
budowę - 793 677 525
AGENCJA Ochrony zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Szklarskiej Poręby, Leśnej i okolic. Praca na stałe. Mile widziane
młode osoby - 605 097 861
AGENCJA pracy - Zarejestruj się,
prześlij swoje CV - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr - Jelenia Góra ul.
Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 439 65, 605 661 481
AGENT nieruchomości - Biuro nieruchomości zatrudni osobę komunikatywną, minimum wykształcenie
średnie, pełna dyspozycyjność,
własne auto. Proszę o przesłanie
CV na adres: biuro@jeleniogorskie.pl - 695 056 760
AGENT ubezpieczeniowy Uwaga! czynni agenci ubezpieczeniowi, majątek - życie (wiek od
28 lat) wynagrodzenie prowizyjne.

CV na adres e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202

CYFRA + - zatrudni od zaraz mężczyzn - 75 764 70 19

AVON przyjdź do biura - Dołącz do
grona konsultantek - prezenty dla
nowych konsultantek. Dodatkowo
Ipod shuffle dla ciebie i twojej przyjaciółki. Szkolenia kosmetyczne,
zysk do 40% GG 2536594 - 667
268 964

DAJ sobie szansę - Jesteś osobą
kreatywną masz ciekawych znajomych wokół siebie i potrzebujesz
pieniędzy, więc ta oferta jest dla
Ciebie - 669 367 184

BARMANKA/KELNERKA Przyjmą do PP CAFE w Cieplicach
dyspozycyjne, chcące pracować
osoby uczące się, od maja, także
na okres wakacji - 693 389 292
BIURO rachunkowe zatrudni
– absolwenta - finanse i rachunkowość. Oferty wyłącznie przez
internet mitaudytor@interia.pl –
BRUKARZA - wymagana praktyka
- 075 61 209 63 608 235 944

DLA krawcowej - zatrudnię krawcową na umowę zlecenie do
szycia firan w sklepie, praca od
połowy maja, w systemie zmianowym po 4 godziny dziennie - 792
058 877

BUDOWLANE - pilne. Wykonanie
drenażu + ocieplenie fundamentu.
Pilne - 669 755 327

DOBRZE płatna od zaraz! - jest
to oferta tylko i wyłącznie dla pań.
Praca w Pub-ie w Jeleniej Górze,
Tylko do 30 lat, atrakcyjne kobiety.
Wysokie zarobki - 698 509 635

CIEŚLA szalunkowy - Firma
zatrudni. Praca za granicą. Wysokie wynagrodzenie - 075 6464557,
501 418 553

DODATKOWA praca - Masz czas
wolny popołudniami, możesz
dorobić do pensji. Ciekawa oferta
- 695 080 906

CUKIERNIK - cukiernia w Karpaczu pilnie potrzebuje chętne osoby
do wypieku ciast. Super warunki i
atmosfera - 608 347 475

DORADCA klienta - Jeżeli jesteś
osoba nastawioną na sukces i
chcesz się rozwijać to ta oferta
jest właśnie dla Ciebie. CV proszę przesłać na adres maciej.
g.wojciechowski@ingbank.pl - 667
890 677

CUKIERNIK - osobę chętna do
wypieku ciast w cukierni w Karpaczu. Super warunki - 608 347
475
CUKIERNIK od zaraz - praca
dla doświadczonego ciastkarza
w cukierni Mysłakowice, wysokie
wynagrodzenie - 509 146 695

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

DIETETYK - Poszukuję osoby do
wspólnego prowadzenia gabinetu
dietoterapii i suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM na adres e-mail:
crw.team@wp.pl - 605 588 280

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać DRUKOWANYMI literami:

DORADCA/MENADŻER doradca/menadżer ds.ubezp.
Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy oCV:joanna_borowska@
cu.com.pl
ELEKTROMONTER - Poszukujemy wykwalifikowanych
kierowników robót, majstrów i
elektromonterów z doświadczeniem i uprawnieniami - 075 641
58 65
FAKTURZYSTKA - do sklepu spożywczego. CV - smakosz2chatapolska@o2.pl lub osobiście Plac
Piastowski 34 w godzinach 8-15
- 075 645 72 42
FIRMA budowlana zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy - 507
445 930
GABINET dietoterapii - poszukuję
osób do współpracy w gabinecie
dietoterapii. Wymagania: komunikatywność, łatwość nawiązywania
kontaktów i chęć nauczenia się
nowego zawodu. Zapewniam
szkolenie od podstaw - 691 063
023

GRAFIK komputerowy - Firma FX
SPORT zatrudni grafików DTP
- wymagany język angielski dobry,
mile widziana znajomość Adobe
Illustratora. CV wraz z Listem
proszę o przesłanie na adres:
s.lamch@fx-sport.com - 075 64
50 830
GRUPY do montażu bram producent bram i krat nawiąże
współprace z grupą montażową
. Możemy realizować obopólne
zamówienia - 886 676 979
HOTEL Jan w Wojcieszycach
- zatrudni na stanowiskach: pokojowa, kucharz, pomoc kuchenna,
recepcjonistka na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy do hotelu
we wtorek 21.04.2009 od godz.
15,00 do 18.00 - 075 76 93 031
HOTEL***TANGO w JG - Zatrudnimy dobrego kucharza - kontakt
telefoniczny lub cv na e-mail kontakt@hoteltango.pl - 661 689 790
HYDRAULIKA - z prawem jazdy
kat. B do 35 lat. Praca w zakładzie ogólnobudowlanym na jedną
zmianę z możliwością nadgodzin,
na umowę o pracę - 663 369 066
INSTRUKTOR odnowy biolog
- osobę do prowadzenia zajęć
sportowo rekreacyjnych w hotelu
w Karpaczu (NW, pływanie, tenis,
rowery, aqua aerobic) Proszę o
info. na adres spa@hotel-relaks.
pl - 757 52 70 43
KARPACZ - praca - zatrudnię
energiczną osobę do pracy w
kuchni - tylko obiadokolacja na 50
osób. - 607 445 996
K A S J E R - S P R Z E D AW C A Praca na 1/2 etatu; sklep KOMFORT Jelenia Góra; wymagania;
doświadczenie w pracy w handlu,
znajomość obsługi kasowej; oferty
proszę składać do Kierownika
Sklepu - 075 753 32 55
KELNER-BARMAN - w Cieplicach
- 665 501 228
KELNER/BARMAN - Karpacz
- Hotel 3-gwiazdkowy w Karpacz
zatrudni pracownika na stanowisko Kelner/barman. - 605 15
40 20
KELNER/KELNERKA - Restauracja w centrum Karpacza zatrudni
kelnera/kę. Mile widziane doświadczenie i chęci - 508 903 156
KELNERA - barmana - kultura osobista, znajomość j.niemieckiego
- 665 501 228
KELNERA/KĘ - Od 1maja zatrudnię kelnera lub kelnerkę w restauracji w Karpaczu - 502 315 938
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

KELNERÓW - Restauracja w
Jeleniej Górze zatrudni kelnerów.
Kontakt po godzinie 10.00 - 075
641 58 20
KELNERKA - Rezydencja Apollo
zatrudni panią na stanowisko
kelnerka/barmanka. CV prosimy
przesyłać na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KELNERKA Szklarska Poręba
- szukam osoby do pomocy w
pensjonacie w Szklarskiej: kelnerowanie, obsługa baru, opieka nad
dzieckiem - 504 076 825
KELNERKA-POMOC kuchenna
- Naleśnikarnia w Cieplicach
zatrudni dyspozycją kelnerkępomoc kuchenną. Mile widziane
osoby zarejestrowane w UP oraz
rencistki. Zgłoszenia z CV proszę
przesyłać na adres: duetcafe@
op.pl - 885 363 988
KELNERKĘ - Karczma Skalna w
Miłkowie zatrudni kelnerkę - 692
495 233 606 214 909
KELNERZY/KI, recepcja - Rezydencja Biały Jar przy rondzie Biały
Jar w Karpaczu zaprasza zainteresowanych dobrą pracą w środę
22-04-09 na godz. 9:30 prosimy
o zabranie cv. Zapraszamy - 514
197 923
KIEROWCA - zatrudnię kierowcę
do pizzerii w Jeleniej Górze - 791
140 384
KIEROWCA - od zaraz zatrudnię
kierowcę do rozwożenia pieczywa
- 516 125 311

KUCHARZ do pizzerii - poszukuje
kucharza ze znajomością kuchni
włoskiej i polskiej lub ambitną
osobę po szkole do przyuczenia
- 665 163 087
KUCHARZ-POMOC kuchenna
- restauracja w centrum Karpacza zatrudni kucharza /pomoc
kuchenną. Mile widziane doświadczenie - 508 903 156
KUCHARZA - z doświadczeniem
- 665 501 228
KUCHARZA - i pomoc kuchenną
w Miłkowie w Restauracji Karczma
Skalna - 606 214 909
LEKKA praca - dla rencistki lub
emerytki okolice Lubomierza,
Lubomierz - 601 722 422
LEKTOR angielskiego - Lektor
angielskiego. Praca z dziećmi
od drugiego roku życia specjalną
metodą. Gwarantujemy szkolenie
w czerwcu. CV na adres: czyjawiem@gmail.com – 695 980 507
LEKTOR angielskiego - Lektor
angielskiego do pracy z dziećmi:
- specjalistyczna metoda - gwarantujemy szkolenie Osoby studiujące
lub po ukończeniu studiów kierunkowych. CV na adres: czyjawiem@gmail.com - 695 980 507
MAJSTER - Poszukujemy wykwalifikowanych kierowników robót,
majstrów i elektromonterów z
doświadczeniem i uprawnieniami
- 075 641 58 65
MURARZ - do pracy w Karpaczu.
stawka 10zl/h - 783 056 224

KIEROWCA D - Szukam kierowcy
z kategoria D ( autobus) - 500
101 645

MURARZ klinkier - Praca za
granicą. Wysokie zarobki. - 075
6464557, 501 418 553

KIEROWCA do hurtowni - Przyjmę
do Hurtowni kierowcę z doświadczeniem w handlu cv ze zdjęciem
oraz list motywacyjny proszę
kierować na adres miasto_jeleniagora@op.pl

MURARZA - Praca w Karpaczu
- 783 056 224

KIEROWCA z autem - zatrudnię kierowcę z własnym autem
do pizzerii Dalmacija. Warunki:
dobra znajomość Jeleniej Góry i
okolic. Więcej pod numerem tel.
0757648006 - 075 76 48 006
KIEROWNIK robót - Poszukujemy
wykwalifikowanych kierowników
robót, majstrów i elektromonterów
z doświadczeniem i uprawnieniami
- 075 641 58 65
KONKURS - CPiA w Karpaczu
SA, ul. Myśliwska 13 ogłasza
konkurs na stanowiska przełożonej pielęgniarek, pielęgniarek
oddziałowych oraz kierowników
żywienia, rehabilitacji, laboratorium, tech.-gosp. - 075 76 19 342
KONSULTANT - Firma medialna
zatrudni , konsultantów przedstawicieli handlowych(mężczyźni)
- 694 78 76 54
KUCHARZ - z doświadczeniem i
kulturą osobistą - 665 501 228
KUCHARZ do pizzerii - kucharza
ze znajomością kuchni włoskiej i
polskiej lub ambitnego po szkole
do przyuczenia - 665 163 087

NIEMCY opieka - opieka do
kobiety ( od 4 lat Wachkoma) na
wymianę co 2-3 miesiące. Niepaląca - 509 90 88 22
NIEMCY opiekunka - do opieki
84 letniej kobiety - demenzkrank.
Wymagany dobry j.niemiecki - 509
90 88 22
NOWATORSKI biznes - Winalite
poszukuje partnerów do współpracy - 692 614 715
OBSŁUGA klienta - Poszukujemy
osoby na stanowisko przedstawiciela handlowego - telemarketera
oraz do obsługi klienta w biurze.
CV i list motywacyjny na: rekrutacja_jelenia_gora@o2.pl - 075
755 64 18
OD zaraz - poszukuję operatywnego kierowcy do wożenia
pieczywa – Mysłakowice - wysokie
wynagrodzenie - 516 125 311
OGRÓDEK - Zlecę skopanie i
uporządkowanie zaniedbanego
ogrodu działkowego. Preferowane
osoby mające doświadczenie przy
wykonywaniu w/w prac. Cena do
uzgodnienia. - 608 049 848, 792
453 921
OPERATOR - koparko-ładowarki
z uprawnieniami - 607 377 281
075 64 66 371

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
OPIEKA o.Hannoveru - Szukamy
pani do opieki nad samotnym
dziadkiem z demencją i cukrzycą.
Dziadek jest chodzący. Lekko nie
jest agresywny. Potrzebna kobieta
z komunikatywnym niemieckim i
prawem jazdy - 075 64 72 242
OPIEKUNKA do dzieci - poszukuję opiekunki do dzieci od wtorku
do soboty - 510 671 043
OPIEKUNKA o.Essen - Szukamy
opiekunki do dziadka po wylewie
i z cewnikiem. Dziadek korzysta
z rollatora i rollstuhla. Dziadek
mieszka z żoną. Potrzebna pani
od zaraz z dobrym niemieckim.
- 075 64 72 242
OPIEKUNKA o.Karlsruhe - Szukamy pani do opieki nad 82-letnią
kobietą po wylewie i z demencją.
Kobieta porusza się za pomocą
wózka lub rollatora. Potrzebna
opiekunka z min.komunikatywnym
niemieckim. Praca od zaraz - 075
64 722 42
OPIEKUNKA o.Munster - Szukamy pani do opieki nad 43-letnią
kobietą z Multiple Sklerozą od
końca maja. Kobieta jest leżąca
ale korzysta również z rollatora.
Szukamy opiekunki z dobrym
niemieckim i prawem jazdy - 075
64 72 242
ORIFLAME 1 zł - Wpisowe 1 zł Nagrody = bony na własne wydatki
, 23 % zysk na produkcie, rabat od
3-21% , praca w wybranym czasie,
atrakcyjne zarobki GG 12499228
OSOBA do wypieku ciast - Cukiernia w Karpaczu poszukuje osoby
chętnej do wypieku ciast. Super
warunki, miła atmosfera - 608
347 475
PAŁAC Paulinum zatrudni - młodego kucharza po szkole gastronomicznej. Prosimy o przesyłanie
CV na adres mailowy biuro@paulinum.pl lub kontakt telefoniczny w
godz. 11-16. - 604 252 291
PANIE do telemarketingu - 75
643 24-21
PARTNERÓW - Nowo otwarta
firma na rynku poszukuje do
współpracy osoby otwarte zdecydowane i ambitne. Spotkanie
rekrutacyjne . Termin i miejsce
po przesłaniu zwrotnego e-maila
i telefonu - 692 614 715
PIECZENIE ciast - chętnej osoby
do wypieku ciast w Karpaczu. Bardzo dobre warunki i miła atmosfera
- 608 347 475
PILNIE poszukiwana osoba ze
znajomością języka francuskiego
do opieki nad starszą osobą
(sprawna fizycznie). Praca na PN
Francji - 509 278 011

PILNIE zatrudnię - blacharzy,
dekarzy, cieśli - 515 133 036

ul. Okopową 6 w Jeleniej Górze
- 515 030 407

POMOC kuchenna - do cukierni w
Karpaczu. Super warunki i wynagrodzenie - 608 347 475

PRACA dodatkowa - sprzedaż
kosmetyków - 789 001 164

POMOC kuchenna - „Gościniec”
w Wojcieszycach zatrudni pomoc
kuchenną na weekendy i wakacje
- 668 373 376
POMOC kuchenna - Cukiernia
w Karpaczu, pilnie potrzebuje
osoby do pomocy w kuchni! Super
warunki ! - 608 347 475
POMOC kuchenna - pilnie - do
cukierni w Karpaczu. Super
warunki i miła atmosfera - 608
347 475
POMOC kuchenna pilnie - Pilnie potrzebna pomoc kuchenna
do cukierni w Karpaczu. Super
warunki i miła atmosfera! - 608
347 475
POMOC kuchenna w cukierni
- Przyjmę osobę jako pomoc
kuchenną w cukierni w Karpaczu
- 608 347 475
POSZUKUJĘ krawcowej - do
pracowni krawieckiej w Jeleniej
Górze - 507 377 077
PRACA - oferujemy studentom
dziennym i nie tylko współpracę
w branży wellness. CV proszę
wysłac na adres: jola255@wp.pl
607 800 188
PRACA - dozorcy - z drugą grupą
inwalidzką - 665 408 172
PRACA dla każdego - Nowy
opatentowany produkt wchodzi
na rynek.Gwarancja jakości i
potrzeby w obecnym kryzysie.
Idealny produkt uzupełniający dla
osób zajmujących się obecnie
sprzedażą bezpośrednią. - 692
614 715
PRACA dla każdego! - Zarobić
można nawet 400-500zł w ciągu
paru dni. Zależy od waszej aktywności. Ja już zarobiłem jakieś 3000
zł. Palik555@o2.pl
PRACA dla kelnerów/ek - bardzo dobrych warunkach, wysokie zarobki+ napiwki, dogodne
warunki dla studentów. Młodych,
ambitnych i odpowiedzialnych.
Praca na stale - umowa o pracę
Karpacz - 514 197 923
PRACA dla kucharki - przyjmę
panią do pracy na pół etatu, na
rencie lub emeryturze. Praca
w Podgórzynie. Wymagane
doświadczenie w kuchni – 669
754 903
PRACA dla kurierów - Firma
kurierska UPS zatrudni kierowców.
CV prosimy składać osobiście na

PRZYJMĘ pomoc kuchenną do
pizzerii przy ulicy Morcinka, od
zaraz!! Informacje w pizzerii Dalmacija - 075 76 48 006
PILNIE do dziecka - opiekunki
na zastępstwo do 16-miesięcznej
dziewczynki, również studentki!
Praca na Zabobrzu - 793 260 444,
767 30 85

PRACA dodatkowa - dołącz do
lidera na rynku i zarabiaj dodatkowo do 40%. Naprawdę warto
- 665 248 386
PRACA dodatkowa - sprzedaż
kosmetyków - 789 001 164
PRACA jako recenzent - za każdą
autorską recenzję (kina, baru,
hotelu itp.) płacimy 3zł. UWAGA!
Za dodanie video recenzji trwającej co najmniej 5 minut płacimy aż
60 zł! marketing@populus.pl
PRACA Karpacz - praca sezonowa dla młodych w centrum Karpacza sprzedawca . CV na adres
wagastanlej@op.pl z dopiskiem w
tytule „praca” - 609 230 464
PRACA na florze - Przyjmę do
pracy na florze ekspedientkę - 607
315 106
PRACA na myjni samochodowej
- praca na ręcznej myjni samochodowej na Stacji paliw SOMBIN
(trasa z Jeleniej Góry do Karpacza) praca w dni robocze bliższe
informacje na stacji w godz. 9-13
- 75 43 868

w stadninie koni. Wymagana
komunikatywna znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego
- 691 236 959
PRACA w kuchni - Karpacz osoba do pracy w kuchni samodzielna - obiadokolacje dla 50
osób. dobra Płaca wypłacana
codziennie. - 607 44 59 96
PRACA w kuchni - Restauracja
w centrum Jeleniej Góry poszukuje pomocy kuchennej - 075 64
15 820
PRACA w nieruchomościach
- Biuro Nieruchomości zatrudni
pracownika. Wymagany: własny
samochód, dyspozycyjność,
wykształcenie min. średnie,
obsługa komputera. CV i LM proszę kierować na adres: celdom@
op.pl - 075 64 45 605
PRACA w parku linowym - Praca
Instruktora w Parku Linowym w
Karpaczu. Wymagania: Sprawność fizyczna; Odpowiedzialność,
pow.18 lat; uprawienia do pracy w
parku linowym office@wigor-targi.
com - 071 359 09 05
PRACA w piątek, sobotę - jako
pomoc do sprzątania na dyskotece
w Jeleniej Górze centrum, wiek
min. 21 lat. proszę dzwonić od

PRACA na wakacje - Poszukuje
chętne osoby do podjęcia pracy
na wakacje do firmy kosmetycznej
Oriflame tylko kobiety Wpisowe 1
zł Atrakcyjne nagrody + Prezent
na powitanie zadzwoń, a porozmawiamy - 607 100 923

12.00 do 23.00 - 669 409 294 lub
691 049 301
PRACA w salonie meblowym jeśli interesuję Cię praca w charakterze doradcy ds. klienta zadzwoń:
od 10-18. - 075 64 49 101
PRACA w sklepie spożywczym
- potrzebna osoba do pracy w
sklepie spożywczym w Cieplicach
- 507 311 803
PRACA w solarium - zatrudnię
studentkę do pracy w solarium na
Zabobrzu w godz.10.00 - 16.00
- 504 098 289
PRACA - sprzątanie - na cały etat
dla osoby z drugą grupą inwalidzką - 601 255 895
PRACOWNIK produkcji w Piechowicach, dobre warunki pracy i
płacy. Wymagamy chęci do pracy,
uczciwości i punktualności firma@
fabrykaadler.pl
PRACOWNIKÓW budowlanych
- poszukuję pracowników budowlanych z doświadczeniem w
technologii GK (stelaż, placki)
na budowę w Karpaczu - 511
391 334
PRZEDSTAWICIEL handlowy
- Partner Handlowy T.P zatrudni
Przedstawicieli Handlowych.
Zapewniamy motywacyjny system

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

PRACA na wakacje - Wpisowe
1 zł, nagrody = bony na własne
wydatki, 23 % zysk na produkcie,
rabat od 3-21%, praca w wybranym czasie, atrakcyjne zarobki
GG 12499228
PRACA od 13 lat! - GG: 11570406
lub e-mail: danielo05@o2.pl pewne i szybkie zarobki
PRACA od zaraz - młodych dyspozycyjnych zatrudni firma handlowo
- dział obsługi klienta. Oferujemy
bezpłatne szkolenia. Praca dla
mężczyzn - 75 764 70 19
PRACA od zaraz - sklepową do
sklepu w Mysłakowicach zatrudnię
- 509 146 695
PRACA od zaraz Karpacz - Poszukuje dziewczyny z prawem jazdy
do pracy w Pizzerii Bongiorno
- 888 111 347
PRACA od zaraz dla Pani z
prawem jazdy jako kelnerka barmanka w Pizzeri w Karpaczu,
godziwe zarobki. - 888 111 347
PRACA w Belgii - legalna praca
w gospodarstwie rolnym oraz

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

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

RESTAURACJA
DYSPENSA
PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

27

wynagrodzeń, szkolenia. Mile
widziane prawo jazdy kat. B. CV
proszę przesyłać na adres a.lisik@
herbatele.com - 510 046 926
ZATRUDNIĘ przedstawiciela
handlowego najlepiej mężczyznę,
wymagane prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie w
zakresie sprzedaży bezpośredniej
- 075 76 749 40
PRZEDSTAWICIEL handlowy Firma MPT Oaza, zatrudni Przedstawicieli Handlowych. Oferujemy
samochód, telefon, komputer,
wysokie zarobki. Aplikacje prosimy
wysyłać mailem slawek_oaza@
o2.pl do dnia 10.05.2009. - 075
646 60 62
PRZEDSTAWICIEL handlowy
- hurtownia branży spożywczej
poszukuje przedstawiciela han-

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

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

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

Z NAMI JEDZIESZ
JUŻ OD 150ZŁ !

OKNA

Z DREWNA

promocja wiosenna

OKNA

Z tym ogłoszeniem do 02.05.2009

tel. (075) 7526385

Z PCW

ENERGOOSZCZĘDNE

ENERGOOSZCZĘDNE

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

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

kom. 502 451 470

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

15%
RABATU NA PIZZE W LOKALU
KUPON WA¯NY DO 03.05.2009

27 kwietnia 2009 r.

28

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

dlowego z doświadczeniem, cv
prosimy wysyłać na mail augustolimarlo@op.pl

STUDENTKĘ zaoczną - przyjmę
do pracy z okolic Lubomierza - 601
722 422

ZLECĘ tynki cementowe - na
listwach pod płytki bez zacierania
- 667 859 975

PRZEDSTAWICIEL handlowy
- Hurtownia Medyczna Opal Med
zatrudni przedstawiciela handlowego. Wymagana własna
działalność gospodarcza oraz
samochód. Wynagrodzenie prowizyjne. CV prosimy wysyłać na:
rekrutacja@opalmed.eu - 075 64
53 928

STUDENTKĘ/TA zatrudnię zatrudnię studentkę lub studenta
- praca sezonowa - 512 284 008

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

SZUKAM budowlańca - poszukuję
osoby/ firmy, która podejmie się
kompleksowo remontu budynku
w okolicy Jeleniej Góry - 603
266 911

CUKIERNIK piekarz podejmie
prace od zaraz - 691 677 844

PRZEDSTAWICIEL handlowy
- w branży budowlanej (stolarka
okienna). Min. średnie wykształcenie, dyspozycyjność, kreatywność,
doświadczenie mile widziane - 607
445 985

SKLEP Top Secret w Jeleniej
Górze oferuje pracę sprzedawcy.
Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie ofert z CV, zdjęcie +
list motywacyjny na adres:sklep.
jeleniagora@topsecret.com.pl
- 695 122 618

SZUKAM pracy jako opiekunka
do starszej osoby w Holandii
lub Niemczech. Mam 33 lata
na okres lipiec sierpień - 721
719 872

PRZEDSTAWICIEL handlowy
- Firma Morsik zatrudni przedstawiciela handlowego. Wymagane
wykształcenie min średnie - 601
773 451

TECHNIK dentystyczny - do pracy
w prywatnej pracowni protetycznej
w Olszynie (k.Lubania) - 075 721
25 86

PODEJMĘ pracę przy ręcznym
kopaniu fundamentów oraz
przy innych pracach ziemnych,
a także przy załadunku i rozładunku samochodów - 608
853 596

RECEPCJA - Rezydencja Patria
zatrudni osobę ze znajomością
j. niemieckiego na stanowisko
recepcjonista/ka - 509 429 835

TELEMARKETER(KA) - do
sprzedaży przez telefon. Wysokie
zarobki. Dogodne godziny pracy.
Cv na mail praca@jpkomputery.
com.pl - 075 64 20 210

RECEPCJA - Hotel w Karpaczu
zatrudni recepcjonistę/kę. Mile
widziane umiejętności managerskie - 508 903 156

FIZJOTERAPEUTKA, studia
licencjackie, podejmie pracę w
Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943

TIPSERKĘ - od zaraz lub wydzierżawię stanowisko w gabinecie
kosmetycznym - 691 617 002

KONSERWATOR 28 lat duże
doświadczenie, własne narzędzia i auto prace w domu ogrodzie itp. - 660 497 185

RECEPCJA - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni pracownika na
stanowisko Recepcjonistka/sta
- 501 700 433
RECEPCJONISTA - z językiem
niemieckim - 665 501 228

TRENER Wellness - Poszukujemy
3 komunikatywnych osób, które
przeszkolimy i umiejscowimy
jako konsultantów, doradców
d/s kształtowania sylwetki i suplementacji. Zgłoszenia: CV i LM
na adres:crw.team@wp.pl - 605
588 280

REMONTY domowe - szukam
budowlańca do remontowania
domu w Staniszowie - 509 229
092

TYNKARZY - na agregat maszynowy z doświadczeniem – praktyka - 501 763 097

REPREZENTANT handlowy Telefonia Dialog S.A zatrudni na
umowę zlecenie reprezentantów
handlowych - atrakcyjne prowizyjne wynagrodzenie. Kontakt
rekrutacja.jgora@dialog.pl - 075
64 129 25

WARTO sprawdzić - poszukuję
osób posiadających auto minimum combi i chętnych do współpracy handlowej z producentem
artykułów metalowych. Wielkie
możliwości do wykorzystania - 886
676 979

ROZNOSZENIE ulotek - poszukuję osoby do roznoszenia ulotek
na terenie Cieplic i Sobieszowa
- 505 395 801

WŁASNY biznes - jeżeli jesteś
osobą przedsiębiorczą, chcącą
uruchomić swój mały biznes z
niewielkim wkładem własnym to
proponuję pracę w branży perfumeryjnej. Pisz na iwonaskrzyp@
wp.pl - 669 979 796

ROZNOSZENIE ulotek - zatrudnimy samodzielne osoby do kolportażu ulotek reklamowych,
praca na terenie całej Polski.
Prawo jazdy kat. B i dyspozycyjność - wyjazdy w delegację
- beckinternational@o2.pl - 514
273 300
ROZWÓJ gwarantowany - osoby
młode, mężczyźni do 30 lat. Nie
wymagamy doświadczenia - przeszkolimy pod kątem różnych
stanowisk - 75 764 70 19
SPECJALISTA ds. sprzedaży Portal internetowy zatrudni osobę
do sprzedaży powierzchni reklamowych na terenie D. Śląska.
Wymagania: wykształcenie min.
średnie, doświadczenie w kontaktach z klientem CV i LM pracajgora@gmail.com
SPRZĄTANIE - Karpacz - Pani,
młoda, sprawna do sporadycznego sprzątania pokoi - 607 445
996
SPRZĄTANIE - Poszukuję rzetelnej i solidnej osoby do sprzątania
nowo powstałych budynków - 606
918 651
SPRZĄTANIE - Karpacz- dorywcza praca przy sprzątaniu w pensjonacie dla młodej, energicznej,
samodzielnej. Płaca codziennie
- 607 44 59 96
SPRZEDAŻ-MAGAZYN - osoba
na staż (możliwość dalszego
zatrudnienia) znajomość branży
motor.(felgi ,opony) - 075 648
20 08
SPRZEDAWCA - zatrudnię osobę
mówiąca płynnie w j.czeskim do
obsługi naszych klientów - 075
646 48 18
SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER
- osoba na staż (z możliwość
dalszego zatrudnienia) w ramach
projektu PUP pod nazwą ‘Kapitał
ludzki – inwestycja w człowieka’
; znajomość branży motor (felgi,
opony. info@felgibenet.pl - 075
648 2008
STAŻ w sklepie spożywczym - 507
311 803
STOISKO mięsne - zatrudnię
panią z doświadczeniem na stoisko mięsne do sklepu spożywczego na Placu Piastowskim - 075
64 572 42

WSPÓŁPRACA - poszukuję osób
zdecydowanych, komunikatywnych do prowadzenia konsultacji
w gabinecie dietoterapii. Szkolenie
od podstaw. Zgłoszenia: CV na
adres: katarzyna_wawryca@wp.pl
- 691 96 76 76
WSPÓŁPRACA dla firm - mam
przyjemność zaprosić do współpracy z firmą ślusarsko spawalniczą wszystkich, którzy potrzebują
coś wygiąć zgrzać lub zaspawać.
Spawamy aluminium - 886 676
979
WYKONANIE szamba - zlecę
wykonanie szamba - 781 644
660
ZACZNIJ własny interes - Multi
Level Marketing poszukuje współpracowników do skutecznego
zarabiania w sieci internet, wysokie zarobki uzależnione od wkładu
pracy i samodyscypliny, kontakt
e-mail: pracamlm1@o2.pl - 606
886 413
ZATRUDNIĘ budowlańców - płytkarzy - 784 744 961
ZATRUDNIĘ do smażalni ryb w
Mysłakowicach. Praca od zaraz
do końca września - 507 094 813
ZATRUDNIĘ kierowcę - doświadczonego na samochód dostawczy
z kat. B - 697 596 879
ZATRUDNIĘ mężczyznę - kamieniarza ze znajomością podstaw
budowlanych i kamieniarstwa.
Poszukuję osoby bezrobotnej,
dyspozycyjnej i odpowiedzialnej
z Jeleniej Góry. Wynagrodzenie
1276 zł brutto na okresie próbnym.
- 506 646 168
ZATRUDNIMY 20 osób - do pracy
fizycznej lub umysłowej - od 1600
netto. Praca w młodym zespole
- 792 186 671
ZATRUDNIMY lakiernika - do
pracy w stolarni – telefon w godz.
8.00 do 15.00 - 075 75 532 51
ZATRUDNIMY sprzedawcę Salon AGD RTV zatrudni osoby na
stanowisku sprzedawca. Wymagania: - znajomość branży AGD
RTV - min. średnie wykształcenie mixelectronics.jeleniagora@
gmail.com

MŁODY dyspozycyjny pilnie
podejmie pracę na budowie
- 727 508 717

SZUKAM Pracy jako budowlaniec przy elewacjach dociepleniach, gładzie, tynki, zbrojenia,
stawianie domów od podstaw
wylewki spawanie prawo jazdy
- 665 780 925
KIEROWCA, szofer, kurier, trak,
inne, prawo jazdy kat. B.T dyspozycyjny, w pełnym lub nie pełnym wym. godz., 25 l. praktyki
za kierownicą – 782 682 132
KOMPETENTNA zaopiekuje
się dzieckiem doraźnie – 694
982 302
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą
– ugotuję, posprzątam – 665
733 268
KIEROWCA B,C,E - podejmę
pracę jako kierowca lub inną
pracę - 075 71 30 614
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
INŻYNIER bud. drogowego Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Technikum Budowlanego
o profilach Budowa Dróg i Mostów
Kołowych, pakiet Office, Droga,
AutoCad, prawo jazdy kat. B,
komunikatywny j. angielski, wiek
26 lat - 665 648 002
188021. Ogrodnictwo - Posiadam
piły kosiarki cały sprzęt podejmę
prace w porządkowaniu ogrodów
- 514 429 751
MAM 32 lata - Jestem kobietą
po ZSZ handlowej oraz LO dla
dorosłych z maturą, mała znajomość komputera, jestem uczciwa,
sumienna osobą, dyspozycyjną
- 509 697 873
18 lat - uczeń zaocznego liceum,
szuka pracy od poniedziałku do
piątku, znajomość języka niemieckiego dobra, praca może być
każda - 501 627 252
21 letni podejmie pracę - dyspozycyjny, pojętny, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. b podejmie
każdą ofertę pracy na terenie Jeleniej Góry, oczywiście za rozsądną
stawkę - 793 212 533
AMBITNY inżynier - inżynier, znajomość pakietu office, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo
jazdy kat. B, zarządzanie produkcją i zespołem ludzkim, programowanie cnc - 663 164 547
AMBITNY młody - Młody 21 latek,
absolwent Technikum Mechanicznego, posiadający prawo jazdy
kat. B, komunikatywny, szybko
uczący się, towarzyski, niebojący się wyzwań, dążący do celu
poszukuje pracy - 697 103 586
BARMAN – 3 letnie doświadczenie za barem (Heineken, hotele),
komunikatywność, bardzo dobry
słuch, prawo jazdy, jeleniogórzanin. - 607 465 359

BIURO - sekretariat - na zlecenie,
bądź etat. Własna działalność
gosp., laptop - wykształcenie
wyższe informatyczne. 2 letnie
dośw. w marketingu, sekretariacie,
obsłudze klienta. Jelenia Góra,
Zabobrze. Kontakt: praca2008@
autograf.pl
BRAMY i ogrodzenia - Solidnie i
tanio wykonamy bramy i ogrodzenia - 726 312 677
BRUKARZ - kierowca - Duże
doswiadczenie przy pracach drogowych - 500 315 022
BRUKARZE - podejmiemy pracę
- 798 497 521

programy RE-HOT, Administrator,
Gam - 609 230 464
HOTELARZ - doświadczenie zarządzanie, marketing, recepcja,
szkolenia pracowników, wykształcenie hotelarskie, 19 lat praktyki,
szerokie kontakty w branży, jez.
niemiecki, angielski, rosyjski,
referencje - 603 932 230
HYDRAULIK - budowlaniec - z
uprawnieniami doświadczeniem,
wykonuje również inne prace
budowlane. Szukam prac dorywczych Karpacz i okolice - 514
147 292

BRYGADA budowlana - Brygada
podejmie pracę w następujących pracach budowlanych: stan
surowy budynków, docieplenia
budynków, melioracje, nawierzchnie z kostki „polbruk”, ogrodzenia
- 887 300 432, 669 409 215

INŻ. informatyk - j.angielski bdb.,
znajomość: systemy operacyjne
sieciowe (projekt.), sprzęt tele-inf,
umiejętność kierowania zespołem,
prawo jazdy ABC, doświadczenie
w środowisku międzynarodowym,
wiek – 34 lata, emeryt - 697 520
290

BUDOWA - podejmę pracę jako
pomocnik na budowę. Doświadczenie - 885 303 715

INŻYNIER środowiska - po Politechnice szuka pracy - 665 670
345

BUDOWLAŃCY - podejmiemy
legalną pracę na budowie.
Doświadczenie - 787 770 697

43. Inżynier szuka pracy - Vista,
XP i starsze, Linux, MS Office,
Open Office, PHP, (X)HTML,
JS, MS SQL, My SQL, Wi – fi,
LAN, Gimp, Inkscape i itp. - 517
662 543

BUDOWLAŃCY szukają pracy
- podejmiemy legalną pracę na
budowie od zaraz. Technik, mistrz,
murarz - 787 770 697
FACHOWIEC z doświadczeniem
(wszelkie prace na zewnątrz jak i
wewnątrz budynków, docieplenia,
bruki) dyspozycyjność. Podejmę
pracę od zaraz - 691 985 234
CHCĘ pracować - pracowity i
uczciwy chłopak pilnie poszukuje
pracy jako piekarz lub innej posiadam uprawnienia na widlaka,
pracowałem także jako pomocnik
na budowie, bardzo proszę o
kontakt - 792 876 442
CIEŚLA szalunkowy - pilnie poszukuję pracy - 793 676 655
CIESLA zbrojasz - od fundamentu
do całego dachu - 796 399 096
CZERWIEC-WRZESIEŃ - Maturzystka szuka pracy w okresie
czerwiec - połowa września. Chętnie podejmę pracę jako pomoc
kuchenna, kelnerka, sprzedawca
itp. Posiadam książeczkę sanepid. E-mail: wm17@o2.pl - 609
853 280
CZWARTEK i piątek - 21 lat, studentka turystyki rekreacji podejmie
prace dodatkową w czwartki i
piątki. Szybko się uczę i łatwo
nawiązuję znajomości - 501 183
562
DYSPOZYCYJNA studentka
- podejmie pracę na terenie JG
i okolic o charakterze opiekunki
do dziecka lub jako sprzątająca.
Posiadam doświadczenie w pracy
z dziećmi. Posiadam prawo jazdy
kat. B i samochód - 725 900 331
DZIAŁ kontroli + bhp - pilnie
podejmę pracę, duży staż zawodowy, dyspozycyjna otwarta na
poważne propozycje pracy - 721
207 656
DZIEWCZYNA szuka pracy
- młoda, ambitna dziewczyna
z wykształceniem średnim po
Technikum Gastronomicznym z
doświadczeniem (nie bojąca się
pracy) poszukuje pracy w obrębie
Szklarska Poręba- Jelenia Góra
- 665 958 835
ELEKTRYK - pilnie poszukuje
pracy - 791 075 244
ELEKTRYK - podejmę pracę - 798
497 521
ELEKTRYK, automatyk - podejmę
pracę jako elektryk, automatyk,
serwisant - 798 068 275
FIZJOTERAPEUTA - młody,
ambitny fizjoterapeuta po ukończonych studiach licencjackich.
Podejmie pracę w zawodzie. Kurs
kinezy tapingu. BDB znajomość
rehabilitacji urazowej, tkanek
miękkich oraz sportowej - 601
346 148
FLORYSTKA - z dużym stażem
zawodowym poszukuje pracy od
zaraz- 501 656 531
GASTRONOMIA/HOTEL - mężczyzna z wykształceniem i dobrym
doświadczeniem w restauracji,
barze, kuchni i prowadzeniu lokalu
podejmie pracę w poważnej firmie
- 695 943 795
HOTELARSTWO - posiadam
doświadczenie w Hotelarstwie
Podejmę pracę od zaraz Znam

INFORMATYK, administrator - Iz
wyższym wykształceniem kierunkowym i z doświadczeniem Windows 9x/XP/VISTA/2003/2008,
sieci LAN podejmie dodatkowa
prace - administrowanie, instalacja, konfiguracja, doradztwo. komputeryjg@o2.pl - 606 778 233
INSTRUKTOR kat. B - odpowiedzialny z doświadczeniem w
zawodzie - 692 695 310
KASJER/SPRZEDAWCA - 41 lat,
doświadczenie, dyspozycyjność.
Od zaraz - 691 019 891
KAT. B - jako kierowca, operator
widlaka lub inna (w trakcie kat. C)
- 721 706 644
KELNERKA barmanka - w restauracji lub pubie. Jestem dyspozycyjna i szybko się uczę. Od zaraz
- 511 692 472
KIEROWCA - busa doświadczenie - 781 327 159
KIEROWCA A, B, C, E, T+ ADR
- dyspozycyjny - 692 712 710
KIEROWCA B B+E C C+E - Kierowca - 605 450 812
KIEROWCA - własne auto - prawo
jazdy kat b własne auto osobowe
- szukam pracy dodatkowej np.
pizzeria lub podobne - Mariusz
- 782 558 989
KIEROWCA B, C, C+E - posiadam
wszystkie dokumenty i kursy - 605
450 812
KIEROWCA B C E - solidny - wiek
28 wykształcenie średnie j. niemiecki j. angielski aktualny kurs na
przewóz rzeczy badania psychotechniczne solidny bez nałogów
kraj/zagranica - 660 405 579
KIEROWCA B, C - jako kierowca
najchętniej na wywrotkę, posiadam doświadczenie w tej branży
- 695 653 260
KIEROWCA B, C - kurs na przewóz rzeczy - 792 335 547
KIEROWCA B, C - prawo jazdy B
od 91, C od 04 - 697 520 290
KIEROWCA B, C uprawnienia
- posiadam uprawnienia Żurawie
przeładunkowe Z2. Podnośniki
samojezdne i przejezdne. - 694
329 998
KIEROWCA kat B - szukam
pracy stałej dostawca, kierowca,
przedstawiciel prawo jazdy kat. B,
gotowy od zaraz - 793 240 588
KIEROWCA kat B, C - przedstawiciel handlowy, dostawca, kurier.
Posiadam doświadczenie w handlu oraz kurs na przewóz rzeczy.
- 669 935 831
KIEROWCA kat B, C - posiadam
doświadczenie w handlu, kurs na
przewóz rzeczy - 669 935 831
KIEROWCA kat. A, B, C - młody
kierowca - 505 309 744
KIEROWCA kat. A, B, C, D, E
- podejmę pracę od zaraz - 508
431 357
KIEROWCA kat. B - młody, dyspozycyjny podejmie pracę jako
kierowca w hurtowni, firmie transportowej - od zaraz nie palący i nie
pijący - 691 975 674

KIEROWCA kat. B - młody,
dyspozycyjny, komunikatywny,
ambitny podejmie pracę w charakterze kierowcy, kuriera, dostawcy.
Doświadczenie na Polskich i
zagranicznych drogach, obsługa
komputera - 725 525 640
KIEROWCA kat. B - do dyspozycji
z własnym samochodem osobowym - 500 315 022
KIEROWCA kat. B, C - dyspozycyjny i doświadczony - 600
055 024
KOBIETA szuka pracy - wykształcenie średnie, obsługa komputera
oraz kasy fiskalnej itp. Podejmę
pilnie pracę w Polsce lub zagranicą. - 695 173 785
KOBIETA 43 podejmie pracę
- zawód fotograf, znajomość niemieckiego, kurs fryzjerski, prawo
jazdy - 600 330 364
KSIĘGOWA kasjer - z doświadczeniem podejmie pracę - 511
765 784
KUCHARZ - w pensjonacie w Karpaczu na dogodnych warunkach z
zakwaterowaniem. Marcinswiniarski1@o2.pl (proszę pisać po CV).
- 669 417 059
KUCHARKA w ciąży szuka pracy
z zatrudnieniem lub bez - proszę
o wyrozumiałość i zrozumienie,
że ciąża to nie choroba - jestem
odpowiedzialna i mam dość duże
doświadczenie w gastronomii
- 792 876 442
KUCHARZ/POMOC kuchenna
- z doświadczeniem zawodowym,
od lipca, Marcinswiniarski1@o2.pl
pisać po CV - 669 417 059
MŁODA kobieta - szuka pracy
dodatkowej - 509 170 274
MŁODA osoba - 20 - latek podejmie pracę, jako ochroniarz, stróż,
również na innych stanowiskach.
Średnie wykształcenie, sprawny
fizycznie, dyspozycyjny, komunikatywny vergan@wp.pl
MŁODA podejmę pracę - kobieta
20 lat - 792 766 432
MŁODA z miła aparycja - Podejmę
prace jako barmanka lub kelnerka.
Od Zaraz - 511 692 472
MŁODY i dyspozycyjny - 24 lata z
dobrą znajomością języka angielskiego oraz komputerów z prawem
jazdy kat. B - pilnie poszukuje prac
- 668 417 222
MŁODY kat. B - do rozwożenia
pizzy, paczek albo jako przedstawiciel - 698 652 740
MŁODY szybko pojmujący - młody
absolwent technikum mechanicznego chętnie podejmie każdą
pracę. Jestem szybko uczący się,
posiadam prawo jazdy B chcę coś
osiągnąć w życiu, ambitny - 697
103 586
MŁODY uczciwy - młody mężczyzna podejmie pracę jako pomocnik
na budowie lub w przy innych pracach fizycznych - 509 170 274
MŁODY z autem - dyspozycyjny
zaufany z maturą z PJ i własnym
autem ze znajomością j. ang.
podejmę prace na terenie całej
JG, bądź okolic Proszę o kontakt
- 609 284 057
MŁODY! Kat. B, C - na terenie
Jeleniej Góry i okolicach. Praktyka
na samochodach ciężarowych
- 785 484 538
MŁODY, ambitny wykształcony
– niekarany posiadam prawo jazdy
kat. B, akt. książeczkę sanepidu,
zaświadczenie ukończenia pierwszej pomocy, zdany kurs opiekuna
turysty, oraz kurs na instruktora
praktycznej nauki zawodu poszukuje pracy na już - 603 484 714
MŁODY, pilnie - poszukuję niemal
każdej pracy, mam doświadczenie
z wielu zawodów. Nowych zawodów uczę się w bardzo szybkim
tempie. Jestem komunikatywny,
kulturalny, punktualny. Po prostu
polecam się - 510 238 567
MŁODY, uczciwy - Mam 19 lat,
prawo jazdy kat. B dyspozycyjny,
uczciwy, konkretny - 663 360
629
MECHANIK - ze stażem dorobi,
bądź podejmie pracę ciężarowe,
koparki, sprzęt ciężki itd. Uprawnienia do konserwacji dźwigów,
dźwigników w.widłowych - 724
038 662
MURARZE i nie tylko - legalną
prace na budowie (murowanie,
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
tynkowanie, wykończeniówka,
ocieplenia, płyty KG, itp.) - 787
770 697
NA budowę - podejmę prace na
budowie - 661 296 179
NA sierpień i wrzesień - studentka
dzienna podejmie pracę na sierpień i wrzesień; uprawnienia:
opiekun kolonii, przedstawiciel
handl.; różne doświadczenia; książeczka sanepidu; zaawansowany
j. angielski - 609 323 595
NA wakacje - 17 lat - umiem ciężko
pracować - 509 683 818
OBSŁUGA gastronomia - szukam
dodatkowej pracy, pomoc przy
obsłudze Wesel i różnych imprez
(kelner - język niemiecki) - 788
088 810
OCHRONA i nie tylko - 20 - latek
podejmie pracę, jako ochroniarz,
stróż, również na innych stanowiskach. Średnie wykształcenie,
sprawny fizycznie, dyspozycyjny,
komunikatywny vergan@wp.pl
OD maja do września - podejmę
pracę od 21 maja (po maturach)
do września, najchętniej w Karpaczu jako kelnerka, bądź pomoc
kuchenna. Ukończyłam technikum
hotelarskie ze średnią 5.0 - 501
017 213
OD połowy maja - absolwentka
technikum hotelarskiego podejmie pracę w hotelu, jak również
kelnerki, barmanki, ekspedientki
lub opiekunki do dziecka. Dzwonić
po 16:00 - 722 072 486
OPERATOR – koparko - ładowarki
z uprawnieniami bez stażu pracy
na maszynie. Również uprawnienia na wózki widłowe - 782
247 072
OPERATOR - praca jako operator
Ostrówka - dyspozycyjny - 514
211 832
POSIADAM uprawnienia na
koparko-ładowarki, ładowarki
prawo jazdy kat.B własny samochód. Od maja również na koparki,
doświadczenie na maszynach 1
rok. - 691 552 861
PIELĘGNIARKA z 2 grupą prowadzenie kadr, znajomość
Programu Kadrowego, Płatnika,
ZPCH ukończony kurs Medycyny
Pracy, szczepień, Środowiskowy
i inne. Masażystka, refleksoterapeutka, znajomość rehabilitacji
- 609 492 718
PILNE od zaraz - młoda, dyspozycyjna dziewczyna z doświadczeniem, różne kursy, podejmę pracę
od zaraz (każda branża - na etat)
- 518 066 697
PILNIE - jako pomoc kuchenna
najlepiej Jelenia Góra i Cieplice
- 509 266 362
PILNIE - Mam 35 lat podejmę
pracę jako kierowca, kurier itp.
kat. B także posiadam samochód
osobowy - jestem doświadczony,
pracowałem jako kurier, dyspozycyjny, punktualny, mile widziane
propozycje pracy - 660 041 935
PILNIE - jako pomoc do pensjonatu - 609 411 717
PILNIE - kobieta wykształcenie
średnie znajomość kasy fiskalnej
szuka pracy na terenie Jelenie
Góry - 790 479 218
PILNIE od zaraz - Szukam pilnie
jakiejkolwiek pracy. Doświadczenie w handlu, gastronomii,
dyspozycyjny. e-mail: as7789@
tlen.pl - 696 336 230
PILNIE - kobieta lat 46 podejmie
pracę w Karpaczu Kowarach jako
pomoc kuchenna, pokojówka itp
pilnie - 691 839 519
PILNIE podejmę - jakakolwiek
prace może być na czarno - pie-

karz z zawodu 8 lat, 2 lata jako
ochroniarz i pół roku w Drekselmaier - mam 28 lat - pilne - 721
582 598
PILNIE podejmę - 28 latek podejmie jakąkolwiek pracę z zawodu
piekarz 9 lat w zawodzie 1,5 jako
ochroniarz,0,5 w dse - może być
na czarno - pilnie! - 721 582 610
PILNIE podejmę pracę - studentka
II roku AE szuka pracy na weekendy i popołudnia, prawo jazdy
kat. B. - 665 978 759
PILNIE poszukuję - mam 28 lat
uprawnienia na wózki widłowe
- 798 429 618
PILNIE poszukuję pracy - mężczyzna 21 lat wykształcenie zawodowe, znajomość budownictwa,
bruk i inne 2 lata pracy na dachach
podejmie jakakolwiek pracę - 790
570 343
PILNIE praca jako recepcjonistka,
albo w biurze dobra znajomość
niemieckiego, prawo jazdy kat. B
obsługa komputera, wykształcenie
magisterskie - 607 274 028
PILNIE szukam pracy. Mam 28
lat. Mam uprawnienia na wózki
widłowe i fadromy. Przyjmę każdą
ofertę - 798 429 618
PILNIE szukam pracy - szukam
pracy jako sprzedawca, opiekunka
do dziecka oraz inne - znam się na
kasach fiskalnych - jestem dyspozycyjna, mogę pracować także w
weekendy - 782 510 187
PILNIE szukam pracy - kobieta lat
40, szukam pracy uczciwej, jestem
komunikatywna, staranna, posiadam prawo jazdy - 601 312 053
PILNIE szukam pracy - jestem
absolwentem technikum gastronomicznego - szukam pracy jako
kucharz, pomoc kuchenna lub
innej z terenu Jeleniej Góry - 514
317 446
PILNIE szukam pracy - młody,
ambitny podejmie każdą pracę
- 722 044 683
PILNIE szukam pracy - na budowie najchętniej na dociepleniach,
jak i również inne prace budowlane
proszę o kontakt - 669 947 909
PILNIE szukam pracy - 798 429
618
PILNIE szukam pracy - sumienna,
pracowita, prawo jazdy kat. B,
komunikatywna, uczciwa - 601
312 053
PILNIE szukam pracy - młody 22
lata, wykształcenie średnie ogólne
podejmie prace umysłową jak i
fizyczną - 666 893 365
PILNIE szukam pracy - Szukam
pracy, jestem komunikatywna,
sumienna, posiadam prawo jazdy,
kobieta po 40-tce, sprzątam, piorę
i prasuję - 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
PODEJMĘ - jako kierowca i nie
tylko język niemiecki i ukraiński
- 517 609 336
PODEJMĘ dodatkową pracę
- uczciwa, rzetelna, komunikatywna, wykształcenie średnie
(technik handlowiec), certyfikat
ukończenia kursu-księgowość
komputerowa z programami księgowymi i elementami kadr i płac
- 512 489 740
PODEJMĘ każdą pracę - mam
skończone 19 lat, prawo jazdy
kat. B, posiadam dobrą znajomość
języka angielskiego. Poszukuję

pracy w okolicach Jeleniej Góry,
jestem gotów podjąć się każdej
pracy - 603 485 084

PODEJMĘ pracę - w przekopaniu
ogrodu lub innych pracach przy
domowych - 721 581 723

PODEJMĘ każdą pracę - młody
23 lata - wyk. średnie, po wojsku.
Podejmę pracę na stałe lub dorywczo. Pilne - 790 772 484

PODEJMĘ pracę - szukam pracy
każdej - 725 677 501

(duże doświadczenie). Język
angielski, niemiecki. Wykształcenie średnie - technik informatyk.
e-mail: rugo@poczta.fm - 660
531 244

PODEJMĘ pracę - jako laborantka
chemiczna. Doświadczenie w
pracy na ww. stanowisku, oraz w
Dziale Kontroli Jakości. Wykształcenie chemiczne - 505 807 387

PODEJMĘ się pracy - mam 17 lat
poszukuję pracy od godz.16:00
do 22:00 a w weekendy od 10:00
do 22:00. w razie czego proszę o
kontakt - 509 683 818

PODEJMĘ pracę - roznoszenie
ulotek mam 16 lat. praca po południu i w weekendy - 784 185 659

PODEJMĘ się pracy - mam niecałe 16 lat - szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry w tygodniu
od 15.00 do 20 i w weekendy.
Wszelkie propozycje mile przyjmowane - 798 464 286

PODEJMĘ każdą pracę - młody
21 lat - wyk. średnie, prawo jazdy
kat. B, po wojsku, podejmę każdą
pracę na stałe lub dorywczo. Pilnie
- 791 460 335
PODEJMĘ każdą! - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. b pilnie podejmie
pracę - 793 212 533
PODEJMĘ od zaraz! - dodatkową
jestem młoda, szybko się uczę
opieka, sprzątanie, pomoc - 785
592 392
PODEJMĘ pilnie pracę - mam 18
lat zajmowałam się już dziećmi,
mogę także posprzątać oraz
roznosić ulotki. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna, uczyłam
się w zawodzie sprzedawca - 782
510 187
PODEJMĘ pracę - od września jako nauczyciel wychowania
fizycznego, dodatkowe uprawnienia do prowadzenia gimnastyki
korekcyjnej - 793 004 649
PODEJMĘ pracę - uczeń zaocznego liceum, szuka pracy od
poniedziałku do piątku, znajomość
języka niemieckiego dobra, praca
może być każda - 501 627 252
PODEJMĘ pracę - szukam pracy
- 697 884 677
PODEJMĘ pracę - brygada
posadzkarzy szuka pracy jesteśmy
solidni i szybcy - 697 576 945
PODEJMĘ pracę - jako pomocnik
budowlany - mam doświadczenie
- 514 450 958
PODEJMĘ pracę - jako kierowca
mam 19 lat i własny oszczędny
osobowy samochód na gaz, mile
widziane oferty pracy z góry dziękuję - 665 492 521
PODEJMĘ pracę - pilnie - 725
677 501
PODEJMĘ pracę - jako pracownik
fizyczny żadnej pracy się nie boje
- 721 958 095
PODEJMĘ pracę - w godzinach
od 8.00 do 18.00 - posiadam 5 lat
doświadczenia w handlu mam 25
lat i średnie wykształcenie - 505
503 804
PODEJMĘ pracę - 18 letni,
podejmę prace od poniedziałku
- piątku w godzinach popołudniowych, wieczornych. Również w
weekendy. Pilne - 721 060 823
PODEJMĘ pracę - uczennica,
sumienna, pracowita, uczciwa.
praca w weekendy oraz na
wakacje. Pilne - 667 018 332
PODEJMĘ pracę - praca w
weekendy i po godz. 15 i wakacje. jako hostessa, kelnerka,
pomoc kuchenna itp./ młoda,
dyspozycyjna, od zaraz - 512
151 720
PODEJMĘ pracę - roznoszenia
ulotek, opieki nad dzieckiem,
prac w ogródku. Pilnie - 794
109 083
PODEJMĘ pracę - młoda,
dyspozycyjna dziewczyna z
doświadczeniem, różne kursy,
podejmę pracę od zaraz (każda
branża na etat) - 518 066 697
PODEJMĘ pracę - kobieta lat
36 podejmie pracę jako pokojowa, sprzątająca lub pomoc
kuchenna - 513 154 111
PODEJMĘ pracę - posiadam
prawo jazdy B - jako kierowca
lub pomocnik, posiadam busa z
gazem - 792 801 110

PODEJMĘ pracę kat. B, C - dyspozycyjny z doświadczeniem - 600
055 024
PODEJMĘ pracę od 10 maja
- młody, ambitny, rzetelny szuka
pracy fizycznej bądź innej. Prace
może rozpocząć od 10 maja - 788
190 859

PODEJMĘ stałą pracę - 25 lat,
wykształcenie wyższe, podejmę
pracę biurowa/bankową na terenie
Jeleniej Góry, znajomość obsługi
komputera, urządzeń biurowych,
szybko się uczę agawa44@op.pl
- 663 500 837

PODEJMĘ pracę od zaraz - młody,
energiczny, ambitny, podejmę
każdą pracę doświadczenie w
wykończeniu płytami G-K - 793
332 003

PODEJMĘ w Karpaczu - prace
dorywczą 3-4 godz. dziennie
od poniedziałku do piątku - 696
889 882

PODEJMĘ pracę od zaraz - mam
35 lat podejmę pracę jako kierowca, kurier, itp. kat. B posiadam
samochód osobowy - jestem
doświadczony, dyspozycyjny,
punktualny, mile widziane propozycje pracy - 660 041 935

POSZUKUJE pilnie pracy - mam
21 lat Średnie wykształcenie
- jestem osobą komunikatywną,
dyspozycyjną, operatywną i punktualną. Kasa jest mi znana, opieka
nad dziećmi również i także praca
na produkcji - 661 279 210

PODEJMĘ pracę w biurze - 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

POSZUKUJE pracy - 1 etatowej
najlepiej 5 dni w tygodniu, prawo
jazdy kat B, wiek 23 lata - 721
631 548

PODEJMĘ pracę w sklepie - jako
sprzedawca - 785 134 369
PODEJMĘ pracę w sklepie - jako
sprzedawca, najlepiej w sklepie
spożywczym - 785 134 369
PODEJMĘ pracę za granica
- 19-sto latek od zaraz! zbiory,
pomocnik, sprzątanie - m4tiz@
buziaczek.pl - 661 274 769
PODEJMĘ pracę, kat. B - młody,
ambitny, dyspozycyjny, szybko
się uczę, prawo jazdy kat. B - 724
098 435
PODEJMĘ prace dodatkową
- pilnie od zaraz! młoda, ambitna
doświadczona w opiece nad
dziećmi - 785 592 392
PODEJMĘ prace od zaraz - kat.
B, uprawnienia na wózek widłowy
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POSZUKUJESZ pracowników Chcesz zredukować koszty i czas
rekrutacji - pozyskaj pracownika z
bazy kandydatów CRK Centrum
Rekrutacji Kadr - Jelenia Góra ul.
Wiejska 29,biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 439 65, 605 661 481
PRACA - podejmę pracę na
weekendy i w wakacje od zaraz.
Sprzątanie , opieka, kelnerka.
Młoda , szybko się uczę. - 721
326 146
PRACA (weekendy, wakacje) Podejmę pracę: kelnerka, opieka,
sprzątanie itd. 1kl liceum. Pilna,
szybko ucząca się. Możliwości

29

podjęcia pracy proszę przesyłać
na kozolubska@o2.pl lub dzwonić
- 721 326 146
PRACA - kelnerka, barmanka
- szukam pracy na weekendy
najlepiej. Mam doświadczenie
jako barmanka, kelnerka. żadnej
pracy się nie boje. Posiadam także
sanepidowska książeczkę. Mam
21 lat. - 781 311 841
PRACA dla 3-4 osób 16 lat podejmiemy się jakiejkolwiek
pracy na weekend lub dni wolne
GG8780280 - 511 698 883
PRACA dodatkowa - mam 28 lat,
wykształcenie wyższe, jestem
sumienna i pracowita. Poszukuję
pracy dodatkowej - 691 736 769
PRACA na budowie - Wykonam wszelkie prace budowlane,
posiadam doświadczenie: tynki,
docieplenia itp. bruki - podejmę
od zaraz - 500 551 773
PRACA na produkcji pilne
- Doświadczenie w zakładach
produkcyjnych. Wykształcenie
średnie zawodowe, obsługa komputera, dyspozycyjna l.44 - 721
207 656
PRACA na wakacje - gonia.pod@
gmail.com podejmę pracę w kraju
i w Niemcy od 01.07-30.09, mam
prawo jazdy kat B, lat 20 - 075
75 142 53
PRACA na wakacje - Dwie 19letnie uczennice Technikum Hotel.
szukają pracy w lipcu. Uczciwe,
dyspozycyjne, łatwo nawiązujemy
kontakty z ludźmi. madziulka6@
op.pl
PRACA na weekendy - Szukam
pracy na weekendy! Mam 16 lat.
chciałabym dorobić do kieszonkowego. Proszę pisać na e-mail
z ofertami pracy. chlechle@wp.pl
- 514 375 386
PRACA pilnie - szukam pilnie
pracy jako pomoc kuchenna,
pokojówka, kelnerka w Karpaczu
lub Jeleniej Górze - 667 733 170
PRACA popołudniami - podejmę
pracę dodatkową na popołudnia, z
zawodu jestem technikiem żywienia - 695 139 130

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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
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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
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA

PRACA z zakwaterowaniem 23-letnia kobieta podejmie pracę
z zakwaterowaniem na terenie
Karpacza - 792 232 040
218. Programista PHP - Programista PHP/Symfony poszukuje
pracy. Posiadam duże doświadczenie w pracy z technologiami
WEB. Kontakt: whoami@aol.pl

lub w czwartki piątki i weekendy
- 518 742 598
SZUKAM pilnie pracy - podejmę
się pilnie każdej pracy - 793 608
930
SZUKAM pracy - mam 20 lat
szukam uczciwej pracy, jestem
po szkole zawodowej w zawodzie
fryzjer - 796 890 101

RECEPCJA - j. niemiecki,
doświadczenie, komputer - 508
910 244

SZUKAM pracy - wykształcenie
średnie prawo jazdy kat C, dyspozycyjny, młody - 695 430 099

RECEPCJA/NIEMIECKI/KOMP.
- doświadczenie - 508 910 244

SZUKAM pracy - od pon. do
piątku. Młoda, dyspozycyjna,
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, wyższe wykształcenie
(humanistyczne) mail: villemii@
interia.pl - 509 507 930

RECEPCJONISTKA, kelnerka
- Jestem miłą dziewczyną umiejąca pracować W zespole, język
niemiecki na stałe lub wakacje
- 668 057 115
SPRZEDAWCA - doświadczony,
komputer, prawo jazdy - 692
712 710
STUDENT budownictwa podejmę
pracę 4 dni w tygodniu. Mogę
wykonać pracę fizyczną jak i
biurowo projektowe : AutoCad ,
RM-Win Orfice - slewin@o2.pl
- 664 322 220
STUDENT podejmie pracę dorywczą w godzinach popołudniowych - 500 812 662
STUDENTKA - 2 roku pedagogiki
podejmie pracę na weekendy.
Kreatywna, dyspozycyjna - 663
719 698
STUDENTKA szuka pracy Jestem osobą odpowiedzialną,
mam doświadczenie pracy z
ludźmi, posiadam książeczkę
sanepidu, obsługuję komputer,
posiadam prawo jazdy. Interesuje
mnie praca po południu i weekendy - 663 641 355
SZEF kuchni - Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w branży
gastronomicznej. Chętnie poprowadzę kuchnię restauracyjną,
hotelową profesion@o2.pl
SZKOLENIA - trener - Jestem
komunikatywny, młody, mam
wyższe wykształcenie, Ukończyłem kurs trenerów, poprowadzę
szkolenia integracyjne i motywacyjne dla firm i stowarzyszeń
- 695 222 468
SZUKAM - język ukraiński, ruski,
niemiecki - przedstawiciel itp. - 075
76 11 551
SZUKAM pracy - po szkole od
godz.15. Jestem osobą pełnoletnią (19), punktualną i odpowiedzialną. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Mogę wykonywać każdą
pracę. Proszę dzwonić po godz.
15 - 792 178 320

PRENUMERATA

SZUKAM dorywczej pracy
- Jestem studentem i szukam
dorywczej pracy popołudniami

SZUKAM pracy - kobieta ze średnim wykształceniem szuka pracy
na terenie Jeleniej Góry lub bliskiej
okolicy - 886 199 889
SZUKAM pracy - podejmę pracę
w charakterze operatora wózka
widłowego - 513 356 0022
SZUKAM pracy - kobieta, 32 lata,
wykształcenie średnie handlowe,
podejmie pracę jako sprzedawca,
kelnerka, pomoc kuchenna, najlepiej w godzinach popołudniowych.
aneta7617@wp.pl - 721 279 956
SZUKAM pracy - Mam 27 lat,
własne narzędzia oraz auto. Szukam pracy na budowie najlepiej
przy wykończeniówce, ale nie
koniecznie - 723 473 327
SZUKAM pracy - młoda, komunikatywna, pracowita - średnie
wykształcenie - 601 908 012
SZUKAM pracy - 26 latek prawo
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe, doświadczenie w regipsach – 694627966
SZUKAM pracy 1/2 etatu doświadczenia w handlu, podstawowa znajomość obsługi
komputera lub inna praca(nie
Oriflame i Avon)-kobieta. - 503
312 357
SZUKAM pracy po szkole od
godz.15. Jestem osobą pełnoletnią (19), punktualną i odpowiedzialną. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Mogę wykonywać każdą
pracę. Proszę dzwonić po godz.15
- 792 178 320
SZUKAM pracy dodatkowej - jako
kierowca np. pizzeria - własne
auto osobowe - 782 558 989
SZUKAM pracy dodatkowej – np.
roznoszenie ulotek, sprzątanie,
praca w kawiarni po południami i
weekendy - 663 463 668
JESTEM osobą chętną do pracy,
interesuje mnie praca popołudniami i w weekendy np. sprzątanie domu, biura, roznoszenie
ulotek, umowa zlecenie - 663
463 668

SZUKAM pracy dodatkowej jestem chętną do pracy i miła
osobą. Interesuje mnie praca
w weekendy lub w tygodniu po
południu np, praca w kawiarni,
roznoszenie ulotek, sprzątanie
- 663 463 668
SZUKAM pracy na budowie wykonam roboty murarsko - zbrojarsko - ciesielskie. Proszę o
telefon po godzinie 18-stej. - 075
76 73 214
SZUKAM pracy na kuchni - absolwent technikum gastronomicznego
szuka pracy na kuchni/pizzerii
jako kucharz/pomoc kuchenna
na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 514 317 446
SZUKAM pracy na lipiec - absolwentka liceum i tegoroczna maturzystka szuka pracy na miesiąc
lipiec, kategoria b prawa jazdy,
doświadczenie w pracy z dziećmi, i
w sklepie, biegłość w komputerach
- 609 639 884
SZUKAM pracy od zaraz - pilnie
podejmę każda pracę - najlepiej
barmanki mam doświadczenie
- 697 560 620
SZUKAM pracy w kuchni - poszukuję pracy jako pomoc kuchenna
mail. anna11123@wp.pl
SZUKAM pracy za granicą - młody
chętny od zaraz niepalący zbiory,
pomocnik. kontakt m4tiz@buziaczek.pl - 661 274 769
SZUKAM pracy! - jako pomocnik
budowlany. Jestem uczciwy i pracowity - 722 102 431
TATA prosi o pomoc - będę tatusiem i straciłem pracę - z zawodu
jestem piekarzem, ale pracowałem także na wielu innych stanowiskach. Bardzo pilnie poszukuję
pracy zarobkowej - pilnie proszę o
kontakt - 792 876 442
TECHNIK hotelarstwa - 19 letni
staż pracy w markowym hotelu w
recepcji - 693 295 851
UCZCIWA szuka - szukam pracy
dorywczej od maja, może być na
„czarno”, handel, gastronomia
lub sprzątanie, mam auto. - 798
427 905
W solarium - podejmę pracę w
solarium - 785 134 369

imprezach okolicznościowych(
wesela, bankiety, zabawy itp.).
Mieszkam w Jeleniej Górze - 663
055 962
ZBIORY zagranica (wakacje)
- chłopak i dziewczyna podejmą
pracę na okres wakacji. Najchętniej przy zbiorach za granicą.
GG5242465 - 697 555 366

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
DWUPOKOJOWE, małe z balkonem bez pośredników na
Zabobrzu do 100 tys. gotówka
- 661 305 160
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
3 pokoje w Parku Sudeckim gotowe
do wprowadzenia – 668667637
CIEPLICE - mieszkanie najlepiej
wysoki parter lub 1 piętro ok.50m2
- 600 406 805
DWUPOKOJOWE na Kiepury - po
remoncie z umeblowaniem pilnie
- 502 371 820
GRUNT rolny - dla zdecydowanego klienta w gminie Jelenia
Góra lub w sąsiadujących. Nieruchomości Żebrowscy Remigiusz
Rychlewski - 501 736 644
W Piechowicach - najlepiej na
parterze lub 1 piętrze ok. 50 m2
- 600 406 805
2 pokojowe - chętnie z ogródkiem
lub garażem gotówka - 500 122
446
DOM - w Jeleniej Górze lub okolicy
bez pośredników - 607 650 710
DZIAŁKĘ budowlaną - w Jeleniej
lub w okolicy do 55 tys. zł - 501
666 098
KAWALERKĘ w Jeleniej Górze
- parter lub pierwsze piętro - 609
560 543
MIESZKANIE - na Zabobrzu do
100 tys. gotówka - 600 321 157
MIESZKANIE - Sobieszów Cieplice min. 3 pokoje z ogrodem bez
pośredników - 501 052 420
MIESZKANIE Cieplicach - do 2
piętra, 1 lub 2 pokojowe - 500
122 447

WEEKENDY i wakacje - jako barmanka, kelnerka itp. 19 lat, książeczka sanepidu - 515 843 442

MIESZKANIE - min. 2 pokojowe w
gminie Stara Kamienica. Może być
do remontu - 609 416 633

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!

ZDECYDOWANIE - kawalerkę w
Cieplicach - 500 122 447

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM lub wydzierżawię

WŁASNE auto dyspozycyjny Dyspozycyjny zaufany z maturą z
prawem jazdy i własnym autem ze
znaj. j. ang. nie palący z aparycją
podejmę prace od zaraz na terenie
całej Jeleniej, bądź okolic Proszę
o kontakt - 609 284 057

WOKALISTKA szuka zespołu
- Wokalistka z doświadczeniem
szuka zespołu do śpiewania na

ZDECYDOWANIE działkę - w
Jeżowie od strony Zabobrza - 601
595 525

ZA gotówkę budynek - do kapitalnego remontu w Jeleniej Górze
minimum 150 m2 + działka minimum 600 m2 - 601 595 525

PILNIE działkę w okolicy ul Wolności ok. 1000m - 601 595 525

budynek gospodarczy na
każdą działalność - budynek
wolnostojący, ogrodzony w
Piechowicach 696 594 665
MIESZKANIE 64 m2 w nowym
bloku z cegły, 3 pokoje z
ogródkiem, blisko centrum
w tym działka w okolicy - 502
415 200
BEZ pośredników - Zabobrze,
43 m2, IV piętro - Atrakcyjna
lokalizacja - 602 600 556
DOM na wsi 14 km od centrum, bez pośredników - 230
tys. - 602 528 380
ŚWIERADÓW – 60 m2, 3
pokoje 58,5, 1 piętro - 511
890 513
JELENIA Góra – 101 m2, 3
pokoje, rozbudowy 2007,
teren zamknięty - 511 890
513
CIEPLICE - pół bliźniaka, bez
pośredników, działka 633 m2
- 783 561 622
MIESZKANIE 64 m2 w nowym
bloku z cegły, na parterze z
ogródkiem, do zamieszkania,
blisko centrum Jeleniej Góry,
bez pośredników, 218 tys.
- 502 415 200
DOM poniemiecki w atrakcyjnej miejscowości – 6 pokoi,
kuchnia, areał 0,08a – wiadomość po telefonem 075 798
32 22 – cena 150 000 zł – do
negocjacji
MIESZKANIA do remontu od
30m2 do 180m2 – okazja – od
900 zł m2 – 506 487 498
MIESZKANIE w centrum 37
m2 - 609 761 676 - dwa pokoje
do negocjacji WC - OC - 609
76 16 76
DZIAŁKA 667 m2 - Janowice
Wielkie - 609 674 271
NOWY dom do własnego
wykończenia w Jeleniej Górze
- ładna dziłka pod laskiem,
wszystkie media - 514 316
781
MIESZKANIE ul: 1 Maja 40m2,
II piętro, Co. WC - tanio - cena
do negocjacji - pośrednikom
dziękujemy - 075 64 473 18
189677. 2 pokoje, Sygietyńskiego - 49,5 m2, 4 piętro z
10, duży balkon, zabudowa

kuchenna, cena 165 tys. - 662
040 448
189759. 2 pokojowe, Kiepury
– 50 m2, balkon, piwnica, wyremontowane z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem, b.
ciepłe i słoneczne. Miesięczny
koszt utrzymania z zaliczkami,
na C.O. i ciepłą wodę - 148 zł.
- 509 029 334
187732. 3 pokoje 160 tys.
- mieszkanie na Zabobrzu.
Wymienione okna do niewielkiego remontu. Jeldom - 602
72 72 42
189678. 3 pokojowe, Norwida
– 57 m2, 3 piętro z 4, duży
balkon, cena 185 tys. - 662
040 448
189991. 3 pokoje 185000 zł.
- Kowary, 77 m2, mieszkanie
na parterze - 075 75 23 505,
607 270 989
189676. 50 m2 na Moniuszki
- 3 pokojowe, nowe drewniane
okna, łazienka w kaflach, cena
175 000 zł - 662 040 448
189913. 84 m2, Słowackiego
- mieszkanie dwupokojowe w
pełni umeblowane i wyposażone, po remoncie, standard
podwyższony, taras, ogród,
garaż, ładna oficyna, Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
190224. Apartament w Cieplicach - Ładne, duże mieszkanie
(70 m2) w Cieplicach przy Parku
Norweskim - 508 240 826
189479. Atrakcyjna działka
- Z pięknymi widokami o
powierzchni 0,7ha z warunkami zabudowy. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
189870. Łysa Góra - Grunty
rolno-budowlane w Dziwiszowie,
świetne miejsce na inwestycję!
3,7 ha atrakcyjna cena! Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
187798. Bezpieczny parter dla
- z gródkiem dla seniora i nie
tylko - 51m 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, nowe instalacje, okna.
Dobra cena. Partner nieruchomości - 502 068 168
189966. Bliźniak - w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. 140 m2
powierzchnia 688 m2 działki
i dodatkowa w użytkowaniu
wieczystym 445 000 zł do negocjacji. NŻ - 667 219 752
188874. Deweloperskie - oferuje państwu nowe mieszkania
deweloperskie blisko centrum
miasta w atrakcyjnej cenie - 508
240 831
187833. Deweloperskie - nowe
mieszkania prosto od dewe-

Już od teraz
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5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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lopera 53 m2 do 86 m2 blisko
centrum - 508 240 831
189392. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący 230 m2,
z wolnostojącym garażem 76
m2, w okolicach Jeleniej Góry.
Nieruchomość posadowiona na
działce o powierzchni 1980 m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych - 608 476 183
i 608 021 872
187753. Dom okolice Świeradowa - po solidnym, gruntownym remoncie. Piękna działka
6700 m2. Idealne także na agroturystykę. Żebrowscy Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
- 501 736 644
189998. Dom Sobieszów 225
tys. - powierzchnia 163 m2, dom
(oficyna) w zabudowie szeregowej Nieruchomości Pindyk - 075
75 23 505; 607 270 989
189878. Dom w Radomierzu
- bardzo ładnie wykończone
wnętrze pow. uż. 176 m2 duża
działka 2290 m2. Nieruchomości Partner - 604 869 172
189447. Domek na wsi - po
remoncie, 130 m2 powierzchni,
1300 m2 działki, 8 km od Jeleniej Góry. NŻ - 667 219 752
187837. Dwupokojowe na Zabobrzu - mieszkanie po remoncie
kapitalnym Nieruchomości Partner - 604 508 308
189683. Dwupoziomowe, Kadetów - 80,24 m2, 3 piętro, nowe,
podwyższony standard, bliskość
przyrody, Cena 239 000 zł. - 662
040 448
189790. Działka z warunkami
zabudowy 0,70 ha z pięknymi
widokami. Cena 25 zł za m2.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
189972. Działka 70 zł/m2 - 3300
m2 do wydzielenia dowolną
wielkość, min. 1100 m2. Słoneczna, z pięknymi widokami
na góry, z dostępem do miedii.
NŻ - 667 219 752
189435. Działka budowlana
- w Jeżowie Sudeckim, pięknie
położona, dostęp do medii. 3300
m2, do wydzielenia. 70 zł./ m2.
NŻ - 667 219 752
187718. Działka na Łysej
Górze - 3,7 ha gruntów rolnobudowlanych na Łysej Górze w
Dziwiszowie, świetna inwestycja pod działalność sportoworekreacyjną! Anna Abramczyk
Nieruchomości Partner - 790
359 599
187719. Działka Osiedle Czarne
- 1237 m2, 25x50, w pełni
uzbrojona, teren płaski, nie
zardzewiały, przyjemne widoki,
idealne miejsce na Twój dom!
Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
189453. Działka w Wojcieszycach - 3000 m2, uzbrojenie w
granicy, widok na panoramę
Karkonoszy - 660 359 500
189989. Działki 30 zł./m2 pięknie położone, w studium
pod zabudowę mieszkaniową,
od 3095 m2 i więcej. 15 km
od Jeleniej Góry. N Żebrowscy
- 667 219 752
189824. Grunty rolne 2,5 zł - w
Łomnicy. 5,4 ha dojazd asfaltowy, piękne widoki. Rychlewski Remigiusz Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
189993. I piętro, 5 pokoi - mieszkanie w cichej i spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry powierzchnia
83 m2 + zaadaptowano 30 m2 z
części wspólnych, cena 299.000
zł. Nieruchomości Pindyk - 075
75 23 505; 607 270 989
190226. Jagniątków - Atrakcyjna
działka - 508 240 826
189994. Karpacz okolice 42
m2 - mieszkanie do remontu na
pierwszym piętrze, cena 74.000
zł. Nieruchomości Pindyk - 075
75 23 505; 607 270 989
187716. M-2 cieplice z ogrodem - Duże mieszkanie 83 m2,
wysoki parter kamienicy, po
remoncie, stylowo urządzone,
ogród, cena do negocjacji. Anna
Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
188097. Mały domek – 11 km
od Jeleniej Góry na działce
0,5ha z pięknymi widokami.

Cena 220.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
189438. Mieszkanie 65 000 zł
- w Radomierzu, 40 m2, pokój z
kuchnią, na parterze. NŻ - 667
219 752
189884. Mieszkanie na Kadetów - dwupokojowe 54 m2 z
balkonem na drugim piętrze.
Dodatkowo garaż. Nieruchomości Partner. - 604 869 172
189977. Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry przy ul. 1-go Maja.
60 m2 do remontu, trzecie piętro
w kamienicy. 180 000 zł do
negocjacji. NŻ - 667 219 752
189433. Mieszkanie willowe - 83
m2, 2 pokoje, wysoki parter, w
czterorodzinnej kamienicy, z
ogródkiem, w części Cieplic,
Jelenia Góra. NŻ - 667 219
752
187724. Mysłakowice dom nowy dom w stanie deweloperskim, o ładnej bryle, wykończony
z zewnątrz, piękne widoki na
panoramę gór, powierzchnia całkowitego 200 m2, powierzchnia
działki 1000 m2, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
189443. Mysłakowice mieszkanie - 46 m2, 2 pokoje, czwarte
piętro w bloku. 135 000 zł. NŻ.
- 667 219 752
187836. Nowy domek - nieduży
nowy dom w zabudowie bliźniaczej bliskie okolice Jeleniej
Góry. Cena ofertowa 590 tys.
zł Nieruchomości Partner - 604
508 308
189049. Parter z ogródkiem
- cóż więcej potrzeba ..? Parter
z ogródkiem w kamienicy, 2
pokoje, kuchnia, piwnica, strych,
ogródek, nowe okna, instalacje
Propozycja dla seniorów i nie
tylko - Partner Nieruchomości
- 502 068 168

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową i magazynowoprodukcyjną od 1000m2
do 10000m2, Jelenia
Góra-Kowary - 601 221
559, 502 548 771
187802. Pastelowe mieszkanie - piękne, bardzo zadbane
dwupokojowe mieszkanie. 51
m2 z dużym, ocieplonym balkonem. Nowe okna. Gustowne
Południowa wystawa okien
rozświetla pastelowe kolory
ścian. Partner Nieruchomości
- 502 068 168
189964. Piękne działki - w
studium pod budowę, 15 km od
Jeleniej Góry. 3095 m2 i więcej,
30 zł./m2. NŻ - 667 219 752
190000. Sobieszów dom powierzchnia 180 m2, 6 pokoi,
cena 499.900 zł. Nieruchomości
Pindyk - 075 75 23 505; 607
270 989
189900. Szklarska Poręba Duże mieszkanie po remoncie,
piękna kamienica, ogródek, dwa
garaże, centrum Szklarskiej
Poręby Górnej, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner
- 790 359 599
189983. W Jeżowie Sudeckim
- budynek gospodarczy do
adaptacji na cele mieszkalne
z działką ok. 600 m2 - 505
074 854
187723. Wylot na Wrocław
- Działka blisko 0,9 ha przy
drodze wylotowej na Wrocław,
możliwość podziału, media,
świetna inwestycja pod np.
restaurację, motel lub sklep!
Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
3 pokojowe 54 m2 ok. Zeto
- trzypokojowe w niewielkiej
kamienicy Ip. po modernizacji
z ogródkiem 218 tys. PLN -N.Ż.
- 602 732 135
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
parterze, 66 m2, przy ulicy
Wolności. Nieruchomości EuroDom - 601 540 292
1,2 ha Kromnów - Grunt o
powierzchni 1,2 ha w Krom-

nowie gmina Stara Kamienica.
- 668 667 637
1,37 ha - Grunt 1,37 ha w
gminie Stara Kamienica, na
powierzchni 4000 m2 pozwolenie na budowę - 170.tys. do
negocjacji. - 668 667 637
1,5 ha w Jagniątkowie - Grunt
1,5 ha - 100 tys. - 668 667 637
2 pokojowe mieszkanie - o
powierzchnia 47 m2 w Kowarach na ulicy Szkolnej - 609
299 482
54 m2 Kiepury - bardzo ładne
dwa pokoje, piętro trzecie - 662
112 344
64 m2 Zabobrze II - mieszkanie
na czwartym piętrze w bloku
z windą, trzy pokoje - 662 112
344
78 m2, 240 tys. - mieszkanie 4
pokojowe w bloku na Zabobrzu
III, rozkładowe, z balkonem,
garaż w cenie. Polecam! CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
86 m2 Zabobrze III - Bardzo
ładne przestronne mieszkanie,
trzy pokoje drugie piętro - 662
112 344
ŚCIĘGNY - działka budowlana
860 m2, piękne widoki na góry
- 662 112 344
ATRAKCYJNA działka budowlana - (uzbrojona) na sprzedasz
w Jeżowie Sudeckim blisko
Zabobrza z widokiem na Karkonosze, powierzchnia 10.9 arów,
cena 130 - 513 254 892
ATRAKCYJNE 2 pokojowe
- mieszkanie w Jeleniej Górze
- 508 240 828
ATRAKCYJNE mieszkanie
- dwupokojowe 39 metrów bez
pośredników - 793 211 017
ŁADNE 3 pokojowe - mieszkanie
na pierwszym piętrze w bloku 4
piętrowym z cegły o pow. 66,93
m2, Zabobrze III, podłogi parkiet,
łazienka osobna z oknem, nowe
okna, dobry standard - 669 620
071
ŁADNE na Morcinka - trzy
pokojowe o pow. 50,8 m2 na
pierwszym piętrze, rozkładowe,
słoneczne, środkowe, blok ocieplony, podłogi panele, łazienka
kafle, balkon od południa, czynsz
niski, ogrzewanie sieciowe - 669
620 071
BARDZO ładne mieszkanie
- dwupokojowe o powierzchni
52,10 m2 na pierwszym piętrze
na Zabobrzu II, słoneczne,
odświeżone, nowy gazowy junkers, podłogi panele, przedpokój
w zabudowie, niski czynsz, standard dobry - 669 620 071
BARTKA Zwycięzcy - Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe,
56 m2, I piętro, bez czynszowe,
gustownie urządzone, po
remoncie. 210.000zł. CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 622 219
BLIŹNIAK w Cieplicach - do
częściowego remontu - 500
122 446
BUDYNEK mieszkalny - do
remontu lub rozbiórki. Centrum
Kowar, 3 kondygnacje, pow.
zabudowy 70 m2, powierzchnia
działki 165 m2. Działka usługowa - 603 389 910
CIEKAWE 2 pokojowe - na
pierwszym piętrze z balkonem
w spokojnej okolicy w nowym
budynku, 49m2, cena 190000
zł. - 695 384 914
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
DOM 1-2 rodzinny - ( pokoleniowy- dwa mieszkania z
osobnym wejściem), zadbany,
po remoncie, ocieplony, poza
ścisłym centrum Jeleniej Góry

sprzedamy Nieruchomości
Euro-Dom - 601 540 292
DOM bliźniak - powierzchnia
128 m2 i 95 m2, powierzchnia
działki 3000 m2, wszystkie
media, cena 440 tys. do negocjacji - 793 696 957
DOM do wykończenia - wolnostojący w stanie surowym
zamkniętym w Jeżowie Sudeckim o pow. 235 m2, działka
1350 m2, parter 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym, I piętro
4 pokoje, idealna lokalizacja,
cena atrakcyjna - 691 791 994
DOM Karpnikach - Atrakcyjny
dom po remoncie kapitalnym, z
bardzo ładną działką i garażem.
Nieruchomości Żebrowscy - 505
074 854
DOM w Komarnie - Dom z 1992
Działka 2000 m2. Piękne widoki.
Cena 565 tys. Bez pośredników
- 694 482 055
DOM w Mysłakowicach – 129
m2. działka 905 m2. odebrany.
Cena 450 tys. - 662 158 513
DOM w zabudowie bliźniaczej
- łączony garażami 146 m2 plus
garaż, działka 700 m2 - 662
112 344
DOM wolnostojący - Stan
surowy zamknięty,działka 1030
m2. Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
DOSKONAŁA oferta - na własne
mieszkanie - 605 885 085
DUŻA działka budowlana - na
os. Czarne o powierzchni 3460
m2. Nieruchomości Partner
- 604 869 172

Sprzedam lub
wydzierżawię budynek
gospodarczy na każdą
działalność - budynek
wolnostojący, ogrodzony w Piechowicach
696 594 665
DWUPOKOJOWE - po remoncie w Cieplicach - parter - 880
139 608
DZIAŁKA - w Jeżowie - 600
406 805
DZIAŁKA 0,5 ha pod budowę
- w Podgórzynie 250.000 zł.
- 508 127 007
DZIAŁKA 1400 m2 przy K.
Miarki - wszystkie media. Idealna dla dewelopera – tanio
- 785 801 526
DZIAŁKA budowlana - w Siedlęcinie powierzchnia 1 hektar
cena 160000 zł - 607 287 654
DZIAŁKA budowlana - w Mysłakowicach 79 tys. zł. - 514 600
108
DZIAŁKA budowlana - bardzo
ładnie położona, 1500 m2 - 662
112 344
DZIAŁKA budowlana - bardzo
ładnie położona, widokowa,
1528 m2 - 662 112 344
DZIAŁKA budowlana - w Mysłakowicach 79 tys. zł. - 514 600
108
DZIAŁKA budowlana w Łomnicy - powierzchnia 6500 m2.
Cena 130000 zł. JCN - 504
891 144
DZIAŁKA budowlano-usługowa
- o powierzchni 633 m2 wraz z
budynkiem gospodarczym w
Kowarach - 609 299 482
DZIAŁKA dla konesera - Piękna
działka w Świecie Przyrody. Blisko 1200 m2 powierzchni może
być Twoje. 10 minut jazdy samochodem z centrum, łagodne
nachylenie terenu, dogodny
dojazd, media. Partner Nieruchomości - 502 068 168
DZIAŁKA Janowice Wielkie
- Działka o pow. 2595 m2,
nasłoneczniona, przy drodze
- 130 tyś. - 668 667 637
DZIAŁKI Jeżów Sudecki Działki 1200 m2, 1480 m2 ul.
Kręta - 668 667 637
DZIAŁKI w Karpnikach - Działki
3000 m2, 4000 m2 w Karpnikach - 668 667 637
DZIAŁKI w Mysłakowicach - o
pow. 1300 m2, 1700m2 , teren

równy, nasłoneczniony - 668
667 637
GOSPODARSTWO rolne - okolice Świeradowa - 695 056 760
KAWALERKA na Morcinka - 37
m2, parter, cena 110 tys. Nieruchomości - 508 240 823
KAWALERKA w Lubomierzu
- 45 tys. zł. - 514 600 108
KAWALERKA w Mysłakowicach
- 36 m2, 1 piętro, ogrzewanie
etażowe, odświeżone, 99000
do zamieszkania od zaraz - 501
264 773
KAWALERKA za gotówkę - bez
pośredników do 90 tys. w Jeleniej Górze - 693 123 918
KAWALERKA, okolice Intermarche - Nieruchomości - 508
240 823
KIEPURY 63 m2 - 180 000 - 514
600 101
KOMFORTOWE - mieszkanie
66 m2, 3 pokojowe, na pierwszym piętrze z balkonem. Nieruchomości Euro- Dom - 601
540 292
KOWARY budynek mieszkalny - do remontu lub rozbiórki. Centrum 3 kondygnacje,
powierzchnia zabudowy 70m2,
powierzchnia działki 165 m2.
Działka usługowa 39000 - 603
389 910
KUP podziel i sprzedaj - Doskonała propozycja dla developera
pod zabudowę domków jednorodzinnych, kompleksu rekreacyjnego, obiektu sportowego.
38840 m2. Teren z wystawą
południowo zachodnią. Partner
nieruchomości - 502 068 168
LOKAL - handlowo usługowy
- 514 600 104
MAŁY domek - 11 km od Jeleniej Góry na dużej działce 0,5ha
z pięknymi widokami. Cena
220.000 zł. N.Ż - 509 156 552
MAM mieszkanie do sprzedania
na Noskowskiego 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój
70 m2, cena 200 tys. do negocjacji - 501 584 936
MIŁKÓW - mieszkanie do
remontu, 90 m2, działki 400
m2, 4 pokoje, ładna okolica,
atrakcyjna cena: 120.000 zł.
CeLDOM, Cezary Chalecki 601 758 845
MIESZKANIE - ul. 1 Maja, 40
m2, II piętro, CO-WC, tanio,
cena do negocjacji. Pośrednikom dziękujemy - 075 64 47
318

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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MIESZKANIE - Zabobrze I
37m2 - 600 406 805
MIESZKANIE - Miłków 80m2 do
remontu z ogródkiem i miejscem
na garaż N.Ż - 509 156 552
MIESZKANIE 2 pokoje - 67 m2,
w centrum Jeleniej Góry. Cena
158000 zł. JCN - 504 891 144
MIESZKANIE 2 pokojowe - w
cenie 196 000 zł., 57 m2. Niskie
utrzymanie - 601 540 292
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu I na drugim piętrze o
powierzchni 47,4 m2, rozkładowe, środkowe, okna nowe
PCV, balkon - loggia zabudowana, czynsz niski, b. dobra
lokalizacja. - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe Mieszkanie 2 pokojowe - 500
122 447
MIESZKANIE 3 pokoje – 54 m2,
W Piechowicach - 607 243 531
MIESZKANIE 3 pokojowe – 64
m2 Zabobrze 2 słoneczne rozkładowe. Cena 183 tys. - 669
476 774
MIESZKANIE 47 m2 135.000 zł
- Mieszkanie 47 m2 135.000 zł.
- 723 143 566
MIESZKANIE 50 m2 - pierwsze
piętro okolice Intermarche - 500
122 447
MIESZKANIE 64 m2 - w Kowarach, 2 pokoje, duża kuchnia
duża łazienka. 170 tys. - 501
015 521
MIESZKANIE 86 m2 - trzy
pokoje Zabobrze III - 662 112
344
MIESZKANIE na Moniuszki
- bardzo ładne mieszkanie 3
pokojowe na czwartym piętrze o
pow. 50,8 m2, niski czynsz, ocieplone, duży balkon, słoneczne.
- 669 620 071
MIESZKANIE na Zabobrzu
- 72m bez pośredników - 669
569 669
MIESZKANIE przy ul. Morcinka
- parter, 37 m2, 2 pokoje, 114
tys. zł. „Nieruchomości Kopczyńscy” - 509 908 800
MIESZKANIE w Ścięgnach - na
pierwszym piętrze około 100 m2
(całe piętro) do remontu - 511
506 818
MIESZKANIE w Łomnicy kawalerka 25 m2 po remoncie
sprzedam lub zamienię na większe - może być zadłużone - 691
688 189
MIESZKANIE w Jeżowie - 2
pokojowe o pow. 45,1 m2 na

3. Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze ul.
Moniuszki – słoneczne i ciche.

Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-556494 ; tel. Biuro 0801-011-963
Sprzedamy komfortowe mieszkanie
3 pokojowe – Centrum ok. Placu
Ratuszowego.Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357-406 ; tel. Biuro
075/ 643 60 51

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

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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drugim piętrze, ogrzewanie
gazowe, bezczynszowe, dobra
lokalizacja. - 669 620 071
MIESZKANIE w Jeleniej Górze
- świetna cena - 508 240 830
MIESZKANIE w Piechowicach
– 53 m2 - 601 556 244
MIESZKANIE z ogródkiem
- mieszkanie 3 pokojowe w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry.
Ciekawa aranżacja, z salonu
wyjście na ogródek. Jeldom
- 602 72 72 42
MONIUSZKI - Mieszkanie 3
pokojowe, 51 m2, rozkładowe, z
balkonem. 170.000 zł. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622
219
NIERUCHOMOŚĆ usługowo
mieszkalna - centrum - idealna
dla inwestora: dom 250 m2 do
remontu na działce 505 m2 +

plac 1800 m2 - zainwestuj w
lokalizacje i kup - 691 800 131
NOWE deweloperskie - mieszkanie 2 pokojowe w Szklarskiej
Porębie 40 m2. Nieruchomości
Euro-Dom. - 601 540 292
NOWE mieszkanie 70 m2 - oraz
dochodowy sklep w Piechowicach - 506 030 558
OBIEKTY po masarni w Świerzawie - Cena do uzgodnienia
- 514 600 108
OK. Małej Poczty - mieszkanie 3
pokojowe, 64 m2, rozkładowe, z
balkonem od południa. 228.000
zł. CeLDOM, Cezary Chalecki
- 601 758 845
OKAZJA - mieszkanie cena 134
000 zł. Osiedle XX- Lecia - 695
384 914
OKAZJA dom w zabudowie - szeregowej środkowy segment 217
m/2 5 pokoi kuchnia, łazienka, CO,

woda, gaz, taras, balkon, cena 350
000 PLN - 607 592 054

ogrodzony w Piechowicach - 696
594 665

OKAZJA - pilnie za gotówkę - 2
pokojowe na Morcinka, 38 m2,
cena 110 tys. - nieruchomości
- 508 240 823

Z powodu wyjazdu - mieszkania
na Zabobrzu III po kapitalnym
remoncie, niski czynsz 180 zł.
- 695 989 948

OKAZJA! Nowe mieszkanie - bezczynszowe w Jeleniej Górze. 33
m2, cena 106.000. Bez pośredników i prowizji - 605 885 085

ZABOBRZE II, 65 m2 - mieszkanie 3 pokojowe, rozkładowe,
II piętro, z balkonem. 197.000 zł.
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845

PASTELOWE mieszkanie - piękne,
bardzo zadbane dwupokojowe
mieszkanie. 51 m2 z dużym, ocieplonym balkonem. Nowe okna.
Gustowne Południowa wystawa
okien rozświetla pastelowe kolory
ścian. PARTNER Nieruchomości
- 502 068 168
PILNIE 2 pokojowe - mieszkanie
52 m2 na Zabobrzu 150000 - 667
859 975

ZABOBRZE III - mieszkanie 3
pokojowe, 67 m2, I piętro, rozkładowe, z balkonem, blok z cegły.
225.000 zł. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212

PILNIE dom - bliźniak - blisko centrum cena 350 tys. do negocjacji
- 500 122 447

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

PILNIE sprzedam mieszkanie
- na Morcinka 38 m2 blisko SP 10
- 511 851 114

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

ZABOBRZE III - atrakcyjne mieszkanie 3 pokojowe, 62 m2, po
remoncie, I piętro, balkon od
południa. 242.000 zł. CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845

POŁOWA domu - Wojcieszów 50
m2 w trakcie remontu, przepiękne
widoki. Cena 90.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
SYGIETYŃSKIEGO, 2 pokojowe
- 49,5 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
SZKLARSKA Poręba, 47 m2
- dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, pomieszczenia
przynależne, ogrzewanie własne
gazowe, po kapitalnym remoncie
- 517 353 026
SZKLARSKA Pporęba - duże
mieszkanie 132 m2, po remoncie,
piękna kamienica, centrum Szklarskiej Poręby Górnej, ogródek i dwa
garaże, Anna Abramczyk Nieruchomości Partner - 790 359 599
TANIO dwa pokoje - mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu I o
powierzchnia 36,7 m2, trzecie
piętro, słoneczne, nowe okna,
środkowe, dobry standard, niski
czynsz, cena do negocjacji - 669
620 071
TANIO garaż - murowany z kanałem i wyposażeniem, prąd możliwość podłączenia trzech faz na
Zabobrzu, dobra lokalizacja - 691
791 994
TRZY działki budowlane - w Łomnicy powierzchnia 1165, 1015, 1069
m2. Aktualne warunki zabudowy.
Cena 60 zł/m2. - 695 283 412
TRZY pokoje - mieszkanie o
powierzchni 63,03 m2 na czwartym piętrze, Zabobrze II, słoneczne, duży balkon, wc osobne,
podłogi panele - 669 620 071
TRZY pokoje Moniuszki - tylko
165000 zł. - 662 112 344
TRZY pokoje tanio - mieszkanie
na czwartym piętrze, blok ocieplony, nowa elewacja, rozkładowe
o pow. 49,5 m2, standard dobry,
niski czynsz, atrakcyjna cena
- 669 620 071
TYLKO 120000 zł. - za mieszkanie
80 m2 z ogródkiem, pomieszczeniami gospodarczymi w trakcie
remontu w Miłkowie, Nieruchomości Żebrowscy - 505 074 854
TYLKO 120000 złotych - za
mieszkanie z ogródkiem, 80 m2,
trzypokojowe – 5 km od Karpacza
- 505 074 854
WIDOKOWA działkę – 1200 m2
za 55 tys. - 880 804 251
WYCZÓŁKOWSKIEGO - mieszkanie 3 pokojowe, 63 m2, parter,
niski czynsz, nadaje się na gabinet
lub biuro. 197.000 zł. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
WYDZIERŻAWIĘ - budynek
gospodarczy na każdą działalność - budynek wolnostojący,

DWA pokoje na pokój lub dwa
małe - 075 76 43 166
MIESZKANIE własnościowe,
nowe - dwa pokoje z aneksem
kuchennym, duża łazienka
50 m2, ładna okolica w Cieplicach na małą kawalerkę
do II piętra, własnościową z
dopłatą e Cieplicach lub Jeleniej Górze - 075 64 18 666
1 duże na 2 mniejsze - posiadam mieszkanie komunalne w
centrum Jeleniej Góry w starym
budownictwie częściowo do
remontu - 885 022 875
1/2 domu + duży plac - dom w
podziale pionowym, do kapitalnego remontu. Działka 960 m2 w śród lasów i pól. W Sosnówce
na Czerwonej Dolinie. Polecam
dla szukających spokoju - 692
750 317
2 pokoje - zamienię na Zabobrzu
na większe - 601 910 813
35M2, 1 pokojowe na większe
– 35 m2 Zabobrze na większe w
Jeleniej lub okolicach. Całkowity
koszt utrzymania to ok. 520 zł
miesięcznie - 664 598 560
38 m na większe – 2 pokoje,
łazienka po remoncie blisko
centrum J.Góry na większe 7090mmoże być do remontu, zadłużone możliwa dopłata - 607 240
585
DZIAŁKA 41 arów - mam do
zamiany wspaniale usytuowaną
działkę w Komarnie z pięknym
widokiem-zamienię na mieszkanie we Wrocławiu - 075 64
64 818
ODSTĄPIĘ w TBS - mieszkanie
42 m2, duży pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój + piękny
taras (10 m2) - 783 698 026
ZABOBRZE II lub III - zamienię
63 m2 (3 pokoje) na mniejsze - 665 371 229 ( od 19.00
- 22.00)
ZAMIANA mieszkania - 2 pokojowe w Gdańsku - Przymorze na
Jelenia Górę lub okolice - 604
077 360
ZAMIENIĘ - mieszkanie własnościowe 54 m2 w Kowarach
na podobne w Jeleniej Górze
- 661 999 903
ZAMIENIĘ - Złotoryja - komunalne o powierzchni 55 m2. (2
pokojowe, kuchnia, łazienka,
2 piętro) na mieszkanie komunalne bądź czynszowe w Jeleniej Górze, o podobnym metrażu
lub mniejsze. Pilne! - 509 630
407
ZAMIENIĘ mieszkanie - własnościowe 52 m2 na większe (
minimum 3 pokoje) - 510 172
783
ZAMIENIĘ mieszkanie - 3 pokojowe 63 m2 spółdzielcze na

Zabobrzu na 2 pokojowe mniejsze o podobnym standardzie
- 608 527 580
ZAMIENIĘ na mniejsze - mieszkanie komunalne - 783 502
322
ZAMIENIĘ na większe - małą
kawalerkę 25 m2 na parterze.
Niski czynsz na większe najlepiej dwupokojowe. Może być do
remontu - 500 490 882
ZAMIENIĘ na większe - mieszkanie komunalne 50 m2, dwa
pokoje, przedpokój, kuchnia,
łazienka po remoncie, ogrzewanie C.O, ciepła woda z PECU.
Okolice Tesco na większe - 603
613 072
ZAMIENIĘ na większe - 53 m2
2 pokojowe w stanie dobrym w
centrum Jeleniej na większe w
stanie dobrym - 796 301 207
ZAMIENIĘ okolice JG - zamienię z okolic Jeleniej Góry (Wleń)
mieszkaniec dwupokojowe w
bloku z balkonem na okolice
Zgorzelca - 075 71 36 149

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokojowe - Cena do 1200 zł.
- 605 159 158
3 pokojowe – nieumeblowane
lub częściowo umeblowane na
Zabobrzu lub blisko centrum,
najchętniej od czerwca - 697
027 305
90 m2 na magazyn - za 500 PLN
– 508 127 007, 506 092 349
CHCE wynająć - małą niedrogą
kawalerkę dla 2 osób - 608 595
491
CHCE wynająć garaż - ż w centrum miasta - 604 186 987
DOM z ogrodem - Pilne w
Jeleniej lub okolicach z ładnymi
widokami - 509 156 552
GARAŻ - Potrzebuję wynająć
garaż w okolicy ul. Sobieszowskiej, Zjednoczenia Narodowego. W przystępnej cenie - 516
235 811
GARAŻ - szukam - garażu do
wynajęcia lub kupienia w centrum Jeleniej Góry, okolice ul.
Klonowica, Okrzei, Pocztowej
- 606 332 383
KARPACZ - Dla zdecydowanego klienta mieszkanie 3-pokojowe w bloku. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
KAWALERKĘ - chętnie wynajmę
jak najtaniej kawalerkę w Mysłakowicach, Sobieszowie lub w
Cieplicach - 64 720 00
LOKAL - w ciekawym miejscu
Zabobrze lub miasto do 60m
- 514 429 751
LOKAL usługowy - najlepiej
blisko centrum. Lokal ma służyć
jako sklep. min. 20m2 - 513
355 340
MIESZKANIE - dla zdecydowanego klienta mieszkanie w
bloku. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - od 01 maja
mieszkanie 2 pokojowe częściowo umeblowane 1 p Zabobrze 1 atrakcyjne - 691 593
131
OKOLICE Karpacza - Wynajmę
pokój lub małe mieszkanie - 784
942 492
PILNIE - poszukuję mieszkania
do wynajęcia przynajmniej dwa
pokoje - 785 524 473
PILNIE - 2 lub 3 pokojowego
do wynajęcia na dłuższy czas
- 785 524 473
PILNIE - Para wynajmie, w
rozsądnej cenie, mieszkanie 1-2
pokojowe od maja, najlepiej w

Szklarskiej Porębie. Pilne - 508
952 652
POKÓJ - w domku w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej,
ewentualnie inna opcja. Pełny
dostęp do kuchni, łazienki, Internetu. GG: 2798099 - 798 421
721
POKÓJ bądź mieszkanie pokoju z osobną łazienką i
kuchnia, lub mieszkania do
wynajęcia na Zabobrzu do 500
zł z opłatami. Marcinswiniarski1@o2.pl GG 6645856 - 669
417 059
POLOWA willi - ul. Paderewskiego
1000pln - 508 127 007, 506 092
349
POTRZEBNE mieszkanie zaopiekuję się starszą Panią
lub mieszkaniem w zamian za
mieszkanie - 507 033 889
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 do wynajęcia - taniego
mieszkania 2 pokojowego w
J.Górze, najchętniej Cieplice
od maja - 502 441 401, 600
934 391
SZUKAM do wynajęcia - mieszkanie 2 pokojowe na terenie
Kowar - w rozsądnej cenie!
Umowa na dłuższy okres - 785
230 037
SZUKAM lokalu lub stoiska
- ok. 30 m2, najlepiej w sklepie
spożywczym. Jelenia Góra lub
okolica lub osobnego lokalu
- 509 211 282
SZUKAM mieszkania - 2 pokojowego, częściowo lub całkowicie umeblowanego, najchętniej
w okolicy Małej Poczty. Czynsz
do 800 zł. - 723 134 415
SZUKAM pokoju - małego na
2-3 miesiące do 500 zł/m-c
Szklarska Średnia - Dolna - 601
208 971
SZUKAM taniego mieszkanie
- 2 pokoje najchętniej umeblowane nie musi być piękne - 880
416 966
SZUKAM w Dąbrowicy - mieszkania 3-4 pokojowego - tanio
- 507 059 078
SZUKAM mieszkania do wynajęcia. Okolica Małej Poczty.
Cena 800zł plus media - 691
350 845
WYNAJMĘ lokal biurowy - o
powierzchni 63 m2 wiadomość:
Zrzeszenie Handlu i Usług 58500 Jelenia Góra, ul Wolności
82 tel./fax 075 75 266 36 (godz.
8-12) e-mail: zhiu@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
WYNAJMĘ mieszkanie za Zabobrzu - ul: Karłowicza - 608 079
325
MIESZKANIE - dwa pokoje,
kuchnia, aneks kuchenny,
łazienka Jelenia Góra - ul:
Rodzinna - cena przystępna
- 787 146 919 i 693 248 151
MIESZKANIE luksusowe, 3
pokojowe, umeblowane na
Placu Ratuszowym - 075 75
263 36
MIESZKANIE 2 pokojowe,
częściowo umeblowane –
Zabobrze, wysoki parter – 900
zł +rachunki – 508 503 624
MIESZKANIE 4 pokojowe
– 665 733 268
PÓŁ domu na wsi – 665 733
268
POKÓJ z możliwością garażowania w domku jednoro-
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OG£OSZENIA
dzinnym – 075 75 215 95, 695
605 043
WYDZIERŻAWIĘ stanowisko
fryzjerce - 669 017 071
POKÓJ w Sobieszowie oddzielne wejście - dostęp
do kuchni, łazienki, WC - 075
75 534 25
RÓŻNE pomieszczenia
gospodarcze i mieszkania
do remontu – Jelenia Góra,
Cieplice – 506 487 498
3 pokojowe - wyremontowane,
częściowo umeblowane, wysoki
standard okolice ul. Morcinka
- 605 649 512
3 pokoje w centrum - Przytulne,
umeblowane w centrum Jeleniej
Góry - 075 75 263 36
PODDASZE w domku - jednorodzinnym w Jeleniej Górze
dla 2 lub 3 osób od zaraz - 781
95 75 35
1 lub 2 pokoje - z dostępem do
kuchni i łazienki - 669 569 669
2 piętra kamienicy - w Leśnej
- 514 600 108
2 pokoje Cieplice - z łazienką i
balkonem umeblowane dostęp
do kuchni - 691 985 234
2 pokoje Sobieszów – 37 m2,
parter, C.O. ogródek, z wyposażeniem, tanio od maja - 793
294 684
2 pokoje w Cieplicach, bez
pośredników - 507 311 803

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
2 pokojowe - mieszkanie na
Morcinka, salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka,
przedpokój. Umeblowane i
częściowo wyposażone. Do
wynajęcia na miesiąc, dwa lub
trzy - 798 068 275
2 pokojowe Zabobrze I II - 38m2
balkonem, 4-te piętro, umeblowane Cena 650 + czynsz
administracji (287zl-w tym CO)

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

Tel: 0-601-750-147

+ media oraz kaucja Kontakt:
jaksus@o2.pl
2 pokojowe Jelenia Góra - 508
240 830
200M2 - magazyn - W Jeleniej
Górze - 888 371 746
3 pokoje - mieszkanie 50 m2,
po remoncie, umeblowane na
Placu Ratuszowym - 514 600
102
3 pokoje w centrum - umeblowe
mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry - 075 75 263 36
3 pokoje w Cieplicach - mieszkanie 100m/2, trzy pokojowe
na parterze w domu dwurodzinnym. Mieszkanie na ul.
Wolności. Mieszkanie do wynajęcia od połowy czerwca. Cena
wynajmu 1800 zł.+ liczniki w
cenie wynajmu ogrzewanie
- 601 285 290

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Sudecka 10
Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl

550.000 - 7km od centrum
Dwa domy energooszczędne za 550.000
i 620.000, pow. 208m2, 5-pok, dz.
1030m2
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3 pokojowe - mieszkanie na
parterze z balkonem, umeblowane w ładniej lokalizacji
Cieplic. Dobra cena N.Sudety
- 504 289 423
3 pokojowe centrum Cieplic
- wysoki standard, centrum Cieplic, przy parku i politechnice, od
zaraz - 601 773 707
3 pokojowe w Cieplicach mieszkanie 100m/2, trzy
pokojowe na parterze w domu
dwurodzinnym. Mieszkanie na
ul. Wolności. Mieszkanie do
wynajęcia od połowy czerwca.
Cena wynajmu 1800 zł.+ liczniki
w cenie wynajmu ogrzewanie
- 601 285 290
3M Zabobrze - 3 piętro w bardzo cichej okolicy budynek 4
piętrowy aneta@o2.pl
4 pokoje centrum - cena 1.500
zł. plus liczniki (woda, gaz,
prąd). Mieszkanie 83m. w nowej
kamienicy, ogrzewanie centralne, mieszkanie na ul. Długa
- 692 817 817
APARTAMENT w Karpaczu - na
długi weekend - 075 76 184 46,
505 666 769
BARDZO ładne 3 pokoje komfortowe, umeblowane 3
pokojowe mieszkanie na Pl.
Ratuszowym - 075 75 263 36
BIURA - w Jeleniej Górze i Cieplicach - 514 600 108
BIURA - przy ruchliwej drodze w
Cieplicach, powierzchnie od 70
do 600 m2, cena od 16 zł/m2.
Nieruchomości - 508 240 823

BUDYNEK 1000 m2. - budynek
2 - kondygnacyjnym w Kowarach pod gabinety lekarskie,
przedszkole, siłownie, studio
fitness itp. - 605 256 466
CENTRUM – 53 m2 w kamienicy na III piętrze. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
CENTRUM - mieszkanie na
ul.Solnej, częściowo umeblowane 2 pokoje - 514 600 102
CZĘŚĆ domu w Karpaczu - 300
zł. opłaty najemca reguluje sam.
- 607 051 705
KAWALERKA w spokojnej
dzielnicy - od 1.05.09 - 695
416 628
KAWALERKA w Karpaczu
Dolnym - 607 051 705
DUŻY pokój w centrum - pokój
do wynajęcia dla dwóch osób z
Internetem umeblowany - 785
157 185
DZIAŁKA budowlana 6500 m2
w Czernicy gm. Jeżów Sudecki607 370 615
GARAŻ - na Zabobrzu I - 600
158 517
HALA 120 m2 - na magazyn,
produkcję, siła, woda, duży
plac, przy drodze głównej - 512
034 474
HALE / magazyn - Lubań - przy
głównej drodze, z placem manewrowym - 514 600 108
HURTOWNIA/MAGAZYN Powierzchnia użytkowa 560
m2, 3 osobne wejścia, duże
możliwości adaptacyjne, pom.
biurowe wraz z socjalnymi,
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rampa, wiata. Doskonała lokalizacja - tuż obok planowanej
obwodnicy południowej! - 888
371 746
KAMIENICA - powierzchnia
handlowa w centrum miasta
(15km od Jeleniej Góry). 80
m2 parter lub cały budynek.
Dowolna działalność. Cena do
uzgodnienia - 723 364 924; 693
196 474
KARPACZ osiedle Skalne 100
m2, umeblowane. Nieruchomości Żebrowscy. - 509 156 552
KARPACZ – 40 m2 w atrakcyjnym miejscu, z możliwością podłączenia Internetu, po
remoncie dla rodziny, możliwość
zagospodarowania ogrodu - 601
170 624
KARPACZ – 100 m2 na osiedlu
Skalnym. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
KAWALERKA - Cieplice 50 m2
z miejscem na samochód N.Ż
- 509 156 552
KAWALERKA - na Zabobrzu
730 zł z czynszem, doskonała
lokalizacja - 514 600 102
KAWALERKA - na Zabobrzu
(Karłowicza) - umeblowana
kuchnia, dobre położenie, 680
zł + liczniki i kaucja - 796 292
545 po godz.17
KAWALERKA - Cieplice 50 m2
z małym ogrodem i miejscem
na samochód Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
KAWALERKA - blisko centrum
- 500 zł - 790 683 088
KAWALERKA - 20 m2 wejście
od podwórza wszelkie wygody
Piechowice - 694 741 103
KAWALERKA - 730 z czynszem
+ opłaty wg licznika na Zabobrzu
- 514 600 102
KAWALERKA - mile otoczenie okolice Piechowic - pełna
wygoda, osobne wejście - 694
741 103
KAWALERKA - na Zabobrzu 1
pokój + łazienka + kuchnia - 514
600 102

KAWALERKA - blisko centrum,
bezczynszowa - 790 683 088
KAWALERKA - od lipca 27 m2,
Zabobrze - Szymanowskiego,
umeblowana ! 670 zł + media
- 502 206 565
KAWALERKA do wynajęcia
- na Zabobrzu 730 z czynszem
- 514 600 102
KAWALERKA umeblowana
– 36 m2, jednopokojowa, kompletnie wyposażona, ul. Kiepury
/ Zabobrze III, po remoncie, 830
pln/m-c + kaucja + liczniki (bez
czynszu) od 01.05.09. - 695
943 795
KAWALERKA w Karpaczu - za
700,00 w tym wszystkie opłaty
- 514 600 102
KAWALERKA w Karpaczu – 50
m2. Karpacz Dolny. Garaż - 607
051 705
KOMFORTOWE - Nowe w
Cieplicach 70m2 z tarasem,
ogrodem, miejscem na samochód. Cicha zielona dzielnica
N.Ż - 509 156 552
LOKAL - Cieplice parter do
modernizacji według potrzeb
- 508 209 649
LOKAL - nowy - użytkowy ul.
Kopernika, centrum Jeleniej
Góry, 89 m2, wysoki standard
wykończenia do wynajęcia od
zaraz - 694 27 25 26
LOKAL – 120 m2 do modernizacji, parter Cieplice od zaraz
- 508 209 649
LOKAL 120 m2 - elegancki
lokal 120 m2. na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy
w Jeżowie - 693 100 000
LOKAL biurowo-usługowy Wynajmę lokal biuro-usługowy
w Jeleniej Górze, powierzchnia
110 m2 - 075 64 12 435
LOKAL do wynajęcia - w pobliżu
centrum miasta, z możliwością
wygodnego dojazdu i parkowania samochodem, powierzchnia
20 m2. Idealny pod biuro lub
działalność usługową. Cena do
uzgodnienia - 510 874 563

LOKAL handlowy - ul. Wolności
231 - powierzchnia 100 m2
- Obiekt strzeżony, ogrodzony,
zamykany na noc - 509 768
500
LOKAL magazyn/hurtownia
– 80 m2, w tym małe biuro,
odnowiona łazienka z wc, siła.
Możliwość wykorzystania jako
mały magazyn/hurtownia lub dla
potrzeb niewielkiej działalności
produkcyjnej. Warto zobaczyć!
- 888 371 746
LOKAL na kancelarię - obok
sądu wysoki standard - 514
600 108
LOKAL na magazyn - 100 m2 lub produkcję-przydział mocy do
60 kW, dogodny dojazd, teren
pilnowany 700 zł. Jelenia Góra
- 601 876 558
LOKAL na pizzerię - lub restaurację na Zabobrzu - 514 600
108
LOKAL na restaurację - ogrodem w Jeleniej Górze - 501
167 262
LOKAL użytkowy - 1-go Maja
50 m2 po kapitalnym remoncie
z osobnym wejściem i dużą
witryną. Cena 1500 zł. N.Ż - 509
156 552
LOKAL ul. Sudecka – 25 m2,
parter 10. 1200 + Vat. „Nieruchomości Kopczyńscy” - 509
908 800
LOKAL usługowy - Jelenia
Góra, Ul. Wolności 2, 35 m2
idealnie nadający się na gabinet
lub kancelarię, biuro Kontakt
075 75 26 536 i 606 245 014 w
godz. 12,00 - 16,00
LOKAL usługowy - nie nadający
się na handel, w Jeleniej Górze,
50 m2 - 1500 zł - 514 600 108
LOKAL usługowy Kowary - na
parterze. Około 36 m2 z toaletą
znajdujący się w centrum Kowar.
Lokal niedawno był remontowany. Nie wymaga wkładu
finansowego - 508 253 092
LOKAL w centrum w Jeleniej
Góry o powierzchni 500 m2
- 508 240 828
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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

LOKAL w Cieplicach - ścisłe
centrum przy głównym deptaku
o pow. 34 m2. Cena 2200 zł.
miesięcznie płatne za rok z
góry tylko poważne oferty - 695
653 260
M3 50 m2 Zabobrze I - na ul.
Szymanowskiego w Jeleniej
Górze. 900 zł + opłaty. Umeblowane, nowa łazienka, blok
ocieplony i wyremontowany, mili
sąsiedzi. Zapraszam do składania ofert. - 501 584 022
MAŁA hurtownia/magazyn - W
Jeleniej Górze powierzchnia
użytkowa 80 m2. Tanio - 888
371 746
MAŁY domek – 7 km od Jeleniej
Góry 90m2. Nieruchomości.
Żebrowscy - 509 156 552
MAŁE mieszkanko - pełen komfort, osobne wejście, wszystkie
media, okolice Piechowic - 694
741 103
MIESZKANIE 2 pokojowe na
Kiepury - tanio - 512 567 169
MIEJSCE w pokoju - dla pracującego młodego człowieka
300 zł + media centrum - 663
226 009
MIESZKANIA Karpacz - 1-23 pokojowe. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - Karpacz 100 m2
osiedle Skalne. Umeblowane
i wyposażone. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62 m2.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
MIESZKANIE - Sobieszów
stylowe 120 m2 z ogrodem i
miejscem na samochód. Nieruchomości Żebrowscy. - 509
156 552
MIESZKANIE - centrum 53 m2
po kapitalnym remoncie. Cena
900 zł. N.Ż - 509 156 552
MIESZKANIE - Zabobrze 47 m2
na II piętrze z balkonem. Cena
750 zł. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - Zabobrze 48
m2 na II piętrze. Cena 750 zł
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62 m2,
dwa pokoje kuchnia z aneksem
kuchennym. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - 3 pokoje kuchnia, łazienka, balkon do wynajęcia od zaraz 1100 PLN +
opłaty + kaucja 1000 PLN - 607
592 054
MIESZKANIE - Karpacz 100
m2 na osiedlu Skalnym umeblowane i wyposażone. Nieruchomości Żebrowscy. - 509
156 552
MIESZKANIE - blisko centrum
62 m2 po kapitalnym remoncie
z balkonem w cichej dzielnicy.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
MIESZKANIE - Kiepury 62 m2.
Dwa pokoje, kuchnia z aneksem
kuchennym. Nieruchomości
Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - Sobieszów
120 m2 stylowe po kapitalnym
remoncie. Pod samym Chojnikiem. Nieruchomości Żebrowscy - 509 156 552
MIESZKANIE - Zabobrze 47
m2 na II piętrze. Cena 750zł.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
MIESZKANIE 2 pokoje - nowe,
umeblowane 2 pokojowe mieszkanie z telefonem, Internetem i
TV. Usytuowane jest na osiedlu
zamkniętym posiada taras i
miejsce parkingowe, znajduje
się blisko centrum miasta - 505
033 546 lub 075 613 73 05
MIESZKANIE 2 pokojowe umeblowane, balkon, 4te piętro
Cena 625 + czynsz administracji
(287 zł. w tym CO) + media oraz
kaucja Kontakt: jaksus@tlen.pl
MIESZKANIE 2-u pokojowe
- kuchnia, łazienka, umeblowane, wyposażone, słoneczne,
duży balkon na I piętrze (ul.
Małcużyńskiego) Cena – 1000
zł + media + czynsz adm. 130
zł. Kaucja – 2000 zł. - 608 134
616

MIESZKANIE 2-u pokojowe
- dwa pokoje, umeblowane, słoneczne, duży balkon na I piętrze
(ul. Małcużyńskiego) Czynsz
- 1000zł + opłaty. Kaucja – 2000
zł. - 608 134 616
MIESZKANIE 3 pokojowe - ul.
Kopernika. Cena do uzgodnienia - 603 072 129
MIESZKANIE 40 m2 - od 1
MAJA mieszkanie na Zabobrzu 3. Dwa małe pokoje w
pełni umeblowane, kuchnia
wyposażona, łazienka z WC.
Cena 400 zł. Czynsz (310 zł)
i rachunki opłaca wynajmujący
- 693 401 415
MIESZKANIE 53 m2 - w centrum, ul Groszowa, koło NFZ.
2 pokoje, umeblowana kuchnia, łazienka. Ładne. 800 zł +
liczniki. Remigiusz Rychlewski
nieruchomości - 501 736 644
MIESZKANIE Jelenia Góra Mieszkanie 2 pokoje 48 metrów,
po remoncie. ul. Grunwaldzka
- 504 131 191
MIESZKANIE Kiepury 63 m2
- Nieruchomości Żebrowscy
- 509 156 552
MIESZKANIE Plac Ratuszowy
- Bardzo ładne umeblowane 3
pokoje - 075 75 263 36
MIESZKANIE Solna - 2 pokojowe, umeblowane - 1100 z
czynszem, wodą i ogrzewaniem
- 514 600 102
MIESZKANIE w centrum - miasta na ul. Solnej, 2 pokoje
w samym centrum tylko za
1100,00 w tym czynsz woda i
ogrzewanie + opłaty za prąd i
gaz - 514 600 102
MIESZKANIE w Karpaczu – 4
pokojowe, kompletnie umeblowane w Karpaczu - 800 zł +
opłaty 514 600 108 - 514 600
108
NOWE 2 pokojowe - komfortowe, umeblowane Ip. przy ul.
Złotniczej - blisko do centrum,
budynek z ogrodzonym parkingiem 1100 zł. + liczniki - 511
77 97 11
NOWE 3 pokoje od maja Wynajmę komfortowe mieszkanie w nowym budynku za
Kauflandem (3 pokoje, osobna
łazienka i WC). Wyposażona
nowa kuchnia i łazienka. Ładne,
jasne. Bardzo polecam. Oferta
ważna od maja - 601 070 087,
508 040 455
NOWY lokal - w okolicy centrum
lokal o powierzchni 23 m2 na
parterze na biuro lub inne usługi
- 600 469 883
OD zaraz - mieszkanie 2 pokojowe umeblowane TV sat Internet na Zabobrzu III od zaraz.
Wynajem 700 zł i opłaty - 507
949 356
PLAC Patuszowy - 3 pokoje,
umeblowane 1350 + liczniki
- 514 600 102
PLAC Ratuszowy - od lipca dwa
pokoje dla minimalnie trzech lub
czterech osób, atrakcyjna cena
jak i lokalizacja na Placu Ratuszowym. Internet, kablówka,
ogrzewanie w czynszu, junkers
- 663 055 962
POŁOWA domu - Sobieszów
120 m2 po kapitalnym remoncie z miejscem na samochód.
Nieruchomości Żebrowscy - 509
156 552
PODDASZE - w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze dla 2
lub 3 osób - 781 95 75 35
PODGÓRZYN - nowe mieszkanie 2 pokojowe. 50 m2, 2
pokoje, 850 zł. „Nieruchomości
Kopczyńscy” - 509 908 800
POKÓJ - W bloku Zabobrze I
pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu, umeblowane, 300 zł.+
połowę (gaz, woda, prąd)do
uzgodnienia - 660 041 935
POKÓJ - trzy studentki szukają
współlokatorki. Na przeciwko
UE, 200 zł. + rachunki (50 zł),
nie ma Internetu. Od zaraz - 721
109 308
POKÓJ dla 1 osoby - w centrum
Jeleniej Góry - 602 538 838
POKÓJ na poddaszu - do wynajęcia samodzielny pokój na
poddaszu z osobną łazienką
w willi dwurodzinnej w Jeleniej

Górze-Cieplicach - 694 350 436
075 64 26 101
POKOJE - tanie - 694 258 713
POKOJE - tanie pokoje - 694
258 713
PÓŁ willi 1000 PLN - od VI do
IX ul. Paderewskiego - 508 127
007,506 092 349
POMIESZCZENIA biurowe
- wysokiej klasy pomieszczenia
biurowe (klimatyzacja całodobowa ochrona, winda)w Jeleniej
Górze na ul. Sudeckiej (budynek
Dialog) – 601946619
POMIESZCZENIE na warsztat
- samochodowy (kanał + niewielka hala) lub inne - 075 71
39 862
REPREZENTACYJNE w centrum - Jelenia Góra ul. Bankowa,
2 pokoje umeblowane, 65 m2, III
p. Cena najmu 1200 zł (w tym
ogrzewanie) + opłaty za media
wg liczników. Kaucja. Nieruchomości - 503 451 149
SOBIESZÓW 2 pokojowe - tanio
– 37 m2, słoneczne, parter c.o.,
etażowe, niski czynsz, ogródek, parter, umeblowane - 507
041 853
TRZY pokojowe - ul. Kiepury,
parter, koszt 1100 plus liczniki
- 662 112 344
TRZYPOKOJOWE Zabobrze
- 64 m2, parter, koszt 1100 plus
liczniki (prąd, woda, gaz) - 662
112 344
W centrum mieszkanie – 4
pokoje - 692 817 817
W Cieplicach - mieszkanie 100
m/2,trzy pokojowe na parterze w
domu dwurodzinnym. Mieszkanie znajduje się na ul.Wolności
- 601 285 290
W Cieplicach 3 pokojowe
- mieszkanie 100 m/2, trzy
pokojowe na parterze w domu
dwurodzinnym. Mieszkanie na
ul. Wolności. Mieszkanie do
wynajęcia od połowy czerwca.
Cena wynajmu 1800 zł.+ liczniki
w cenie wynajmu ogrzewanie
- 601 285 290
WSPÓŁLOKATORKI - do bardzo ładnego pokoju w centrum
300 zł. + media - 663 226 009
WYNAJMĘ - mieszkanie dla 3-4
osób od zaraz – Osiedle Widok
- 3 pokoje kuchnia, łazienka,
osobne wejście - 607 592 054
WYNAJMĘ - kawalerkę w
Mysłakowicach 40m. - 600
055 024
WYNAJMĘ mieszkanie 40
m2 - okolice Małej Poczty pokój, plus pokój z aneksem
kuchennym, łazienka, ogród od
1 czerwca - 601 384 988
WYNAJMĘ na 2 - 3 miesiące
- umeblowane 2 - pokojowe
mieszkanie, kompletnie umeblowane, częściowo wyposażone.
ul. Morcinka, bez pośredników
- 798 068 275
WYNAJMĘ w Cieplicach
- mieszkanie 100m/2, trzy
pokojowe na parterze w domu
dwurodzinnym. Mieszkanie
znajduje się na ul. Wolności
- 601 285 290

USŁUGI
BUDOWLANE
DEKARSTWO - pokrycia
(dachówka, papa, blacha)
oraz doceplenia budynków
- 504 997 671
MALOWANIE - 609 172 300
BRUKARSTWO układanie
kostki granitowej i betonowej (podjazdy, ścieżki, duże
powierzchnie) - 075 75 14 321,
608 658 351, 668 165 266
STOLARSTWO - schody,
zabudowy, drzwi, różne - 500
408 841
REMONTY mieszkań, płytki,
regipsy, malowanie, tapetowanie - tanio, fachowo - 792
494 528
REMONTY mieszkań - pełny
zakres usług tanio i solidnie
- 698 056 197
CZYSZCZENIE – kafli, fug, tarasów, twardych powierzchni
– 609 172 300
HYDRAULIKA C.O., woda,
gaz, odbiory – 609 172 300
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DEKARSTWO – papa, termozgrzewalna, gonty bitumiczne,
dachówka, obróbki – 504 448
090
POSZUKUJĘ udział owca
– wspólnika z gotówką, minimum 50000 zł – Jelenia Góra,
Cieplice, remont mieszkań
– 506 487 498
DACHY – naprawa, konserwacja, ocieplanie, remonty – 602
884 480
MALOWANIE 609 172 300
HYDRAULICZNE – C.O., woda,
gaz, odbiory – 609 172 300,
724 475 899
MALOWANIE, gładzie, panele,
regipsy, sprzątanie, mycie
okien - 697 861 028
ŁAZIENKI kompleksowo remonty. Solidnie - 506 623
977
BRUKARSTWO - wszystko z
granitu - Wieloletnie doświadczenie - 501 804 857
BUDOWA domów jednorodzinnych - od podstaw bez lub z
nadzorem technicznym - 662
954 401
BUDOWA, remont bieżący - i
kapitalny, instalacje wod. kan, c.
o. i elektryczne, gładzie, regipsy,
glazura, itp. - 792 701 366
BUDUJEMY domy - wykonujemy remonty przebudowy rozbudowy nadbudowy adaptacje
Firma budowlana Dom pod
klucz - 507 445 930

Remonty kompleksowo
- profesjonalnie, tanio,
solidnie - 698 056 197
BUDUJEMY domy - na zlecenie
- Firma budowlana Dom pod
klucz - 507 445 930

Kostka brukowa i wykończenia budowlane
- szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
DACHY nowe pokrycia - malowanie dachów, obróbki dekarskie, fachowe porady - 601
221 574
DEKARSTWO blacharstwo
- Pokrycia wszelkiego rodzaju.
Instalacje odgromowe. Montaż
okien dachowych itp. - 609
654 791

Montaż pieców C.O.,
kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 501 666 098 lub
508 647 464
DEKARSTWO dachy - naprawa,
konserwacja, nowe pokrycia,
niedrogo - 501 258 867
DEKARSTWO-BLACHARSTWO - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna remontujemy, stare dachy,
stawiamy więźby i nowe pokrycia dachowe od A do Z - 693
788 140

Ogrody - zakładanie,
pielęgnacja, kostka brukowa, murki, ogrodzenia
stalowe, oczka wodne,
wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie
- faktury VAT
- 888 680 193
DOCIEPLENIA, elewacje - 30
letnie doświadczenie, fachowe
doradztwo, faktury VAT. Rusztowanie. PROXBUD - 607 730
104
EKIPA budowlana - domki jednorodzinne, adaptacje, remonty
- 793 677 525
ELEWACJE docieplenia - różne
obiekty - 793 643 648

ELEWACJE domki jednorodzinne - remonty - 608 425
553
GLAZURA gładzie malowanie
- panele oraz inne prace tanio i
solidnie - 608 425 553
HYDRAULIKA - wykonam
instalacje wodno-kanalizacyjne,
wymiany starych instalacji,
naprawy - 697 252 425
INWENTARYZACJE Bud Bud projekty, konstrukcje, orzeczenia
techniczne, opinie, kosztorysy,
nadzory budowlane, kierownictwo - 691 593 131
KOMPLEKSOWE usługi zduńskie - Budowa i przebudowa
pieców i trzonów kuchennych
lic.kaflami, budowa kominków,
pieców chlebowych, wędzarni,
obudowa wkładów piecowych i
kominkowych, renowacja zabytkowych pieców kaflowych - 793
240 007,666 738 298
K O PA R K O - Ł A D O WA R K A
Case - Prace ziemne - 609
444 171
KOSTKA brukowa i wykończenia budowlane. Szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
MALOWANIE metoda natryskowa - kompleksowe remonty
Tanio po 18.00 - 696 949 973
MINIKOPARKA - małe wykopy,
przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo,
odbiory - 608 134 616
NAGROBKI - Solidnie od 30 lat.
Renowacja, wyrób, sprzedaż.
Lastriko, granit i inne - 501
427 655
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi w zakresie budownictwa - 510 171 859
OGÓLNOBUDOWLANE usługi
- remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
PRACE budowlane - 661 411
654
PRACE remontowo-budowlane
- Firma wykona wszelkie prace
remontowo-budowlane - 511
229 449
PRZEWOZY Regionalne przewozy osobowe do Czech
– całodobowo F-ra VAT e-mail
maklarite@vp.pl - 075 7174025
607 763 204
REMONTY - malowanie, gładzie, regipsy, ścianki działowe,
płytki, elewacje solidnie i tanio
- 500 441 059
REMONTY dachów - zabudowa
poddaszy, docieplenia, wykańczanie i aranżacja wnętrz - 693
039 453
REMONTY mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
- 691 936 900
REMONTY mieszkań domów
biura - tynki maszynowe i
regipsy, malowanie, glazura,
panel itp. ogólnobudowlane
okolice Jeleniej Góry - 721
207 152
REMONTY, wykończenia wnętrz
- oraz zewnątrz i pełen zakres
hydrauliki - 607 155 727
REMONTY: Tynki, gładzie malowanie, wymiana okien,
drzwi, glazura itp. Solidnie - 506
623 977
RENOMAX elewacje - docieplenia, remonty domów, mieszkań
- 606 508 723
RUSZTOWANIE do wynajęcia
- 50 m2. Odbiór własny - 661
118 742
SOLIDNIE docieplanie poddaszy - panele podłogowe oraz
ścienne - 601 221 574
SZAFY rozsuwane - Meblozabudowy, pawlacze, szafy, garderoby. Kuchnie biura pokoje.
storol@vp.pl - 603 328 832
TANIO wykonamy tynki - maszynowe gipsowe i cementowe.
Szybko i profesjonalnie. Faktura
VAT w razie potrzeby - 667
934 227
UKŁADANIE glazury - wykonam ułożenie glazury - 792
616 142
USŁUGI dekarskie - wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby

dachowe, elewacje i docieplenia
- 500 062 371
USŁUGI ogólnobudowlane docieplanie, elewacje, remonty
od a do z, łazienki - 792 290
475
USŁUGI ogólnobudowlane Remonty wnętrz, docieplenia,
budownictwo od podstaw - 509
407 794
USŁUGI remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
USŁUGI zduńskie - Budowa i
przebudowa pieców i trzonów
kuchennych licowanych kaflami,
budowa kominków, renowacja i
naprawa zabytkowych pieców
kaflowych, budowa wędzarni
oraz pieców chlebowych - 793
240 007,666 738 298
WIĘŹBY, dachy, ogrody wykończenia, wysokościowe,
aranżacje przestrzeni, Scaffold
zachęcam - 889 897 143
WYLEWANIE posadzek – 11
zł/m2 - 661 837 156
WYWROTKA do 3t - Wywrotka
do 3t - 516 146 075
ZDUŃSTWO - budowa kominków z paleniskiem otwartym,
budowa i przebudowa trzonów
kuchennych i pieców licowanych kaflami, renowacja pieców
zabytkowych, budowa pieców
chlebowych. - 793 240 007, 666
738 298

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
AGENCJA fotograficzna ślubna, plenerowa, biznesowa,
reklamowa - 514 666 031
FOTO-WIDEO usługi - profesjonalne - 601 874 666
FOTOGRAFIA ślubna i okolicznościowa tanio - 660 854 939
PROFESJONALNA fotografia
ślubna - 609 763 912

USŁUGI
EDUKACJA
ANGIELSKI i Matematyka - studentka 2 go roku anglistyki, 10
zł za godzinę, dojazd do ucznia.
Matematyka na poziomie podst. i
gim. - 725 078 429
EDUKACJA Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184
KOREPETYCJE niemiecki - tanio
- 668 041 863
MATEMATYKA korepetycje - tanio
i skutecznie - 665 559 502
PROFESJONALNIE i nie solidnie
- przygotowanie do egzaminów.
Nauka dzieci poprzez zabawę.
Możliwy dojazd - 661 059 934
WYMAGAJĄCY nauczyciel udzieli korepetycji j. ang. Możliwy
dojazd do ucznia - 668 178 822

USŁUGI
MUZYCZNE
DUET muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
KARAOKE - super imprezy:
Profesjonalna organizacja imprez
karaoke na najlepszym sprzęcie
audiowizualnym - 517 900 425
MERCURY z Jeleniej Góry - to
czteroosobowy zespół wspaniale
obsługujący wesela i inne imprezy
rozrywkowe - 609 299 524
MUZYCZNE umilanie rozwodów
- Profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398
MUZYCZNY duet - wesela imprezy
- 609 851 863
MUZYCZNY duet FullSound - DJ/
Wodzirej na wesela i nie tylko. Profesjonalnie, z bogatym doświadczeniem. ATRAKCYJNE CENY!
Sprawdź stronę FULLSOUND w
Internecie! - 606 283 031
ORKIESTRA Najlepsi z Najlepszych - Zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewnia profesjonalna oprawę
Twojej zabawy wesela bankietu
- 603 560 398

PROFESJONALNA orkiestra - na
każdą okazję. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym
m.in. Sax akordeon żeński wokal
- 603 560 398
SUMMY Swoi-Band - Zawodowi
muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy,
wesela bankietu Pomyśl już teraz
- 603 560 398
ZDJĘCIA - śluby, wesela, chrzty,
komunie, pogrzeby - tanio Foto
Nes - 606 996 894
ZESPÓŁ muzyczny – najtaniej
- oprawa muzyczna wesel i innych
imprez debet - 515 152 811
ZESPÓŁ muzyczny – wesela
- wieczorki taneczne, imprezy
okolicznościowe - 603 785 794
ZESPÓŁ muzyczny Crazy Dance
- wesela i inne imprezy okolicznościowe, tanio i profesjonalnie
- 665 209 669
ZESPÓŁ Pieszczochy - wesela,
dancingi, bankiety - 604 186 987
ZESPÓL BARTHEZ - zwolnił się
termin. Wesela zabawy taneczne
studniówki świetny wokal oświetlenie, bogaty repertuar - 697
866 500
ZESPÓL muzyczny ALTER - 3
osobowy, wokal żeński i męski,
demo na stronce, repertuar głównie rozrywkowy - disco polo na
zyczenie GG5795496 darka1@
wp.pl - 605 328 731
ZESPÓL Prestiż - Wesela Demo
na naszej stronie internetowej
e-mail kontakt@zespolprestiz pl
Organizujemy karaoke Profesjonalnie i niedrogo - 517 900 425

USŁUGI
OPIEKA
OPIEKUNKA - Od 01.09 zaopiekuje się dzieckiem. Posiadam
duże doświadczenie, lubię dzieci,
jestem cierpliwa, odpowiedzialna,
ciepła, bez nałogów. Dzwonić po
20.00, mieszkam na Zabobrzu
- 781 644 677

USŁUGI
RÓŻNE
USŁUGI 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 - alakow@
onet.eu - 607 837 677
KARCHER - profesjonalne
czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów,
rolet, tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki - 609
600 807, 075 64 20 315
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerek samochodowych
– 609 172 300, 75 242 66
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
PROFESJONALNE pogotowie
komputerowe - 792 371 176
PRACOWAŁEŚ w Holandii
chcesz zwrotu podatku nawet
5 lat wstecz, uzyskać rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia
zdrowotnego - zadzwoń - 695
133 584
SZAFY rozsuwane - meblozabudowy, garderoby kuchenne
i inne - 075 75 350 92, 603
328 832
KSIĘGOWOŚĆ poprowadzę
na zlecenie - 501 264 881
ELEKTROPOMIARY, rezystancja - izolacji, skuteczność,
zerowania, łazienki - tanio
- 507 736 710
ANTYKI – renowacja, wycena,
kupno, sprzedaż, meble stylowe na wymiar – 506 487
498
DYSKRETNE pokoje - 661
059 918

BIURO Rachunkowe - 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
ŚCINKA drzew - Ścinka drzew
w trudnych warunkach za
pomocą technik alpinistycznych lub podnośnika
koszowego, karczowanie i
frezowanie pni. Wystawiamy
faktury VAT, polisa OC, pełne
uprawnienia - 605 326 223
BIURO usług księgowych Prowent poprowadzi kpir, kh,
ryczałt, kadry i place, płatnik,
vat od materiałów budowlanych,
pity roczne Zachełmie 3 - 509
677 922
CIASTA na każdą okazje
- smacznie niedrogo. seromakowce, serniki, jabłeczniki,
szarlotki, babki, biszkopty zapraszam - 602 304 800

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

DOMOWE ciasta - na komunie
wesela i inne okazje 40=50 zł
blacha produkty kupuję sama
- 792 059 398
ELEKTROINSTALACJE - przyłącza, pomiary - 668 040 022

Detektyw
www.biurodetektywistyczne.pl

512 043 153
ELEKTRYK - Instalacje elektryczne, awarie, pomiary,
odbiory, tanio - 500 602 762
GAMMA pogotowie komputerowe - Profesjonalnie i Tanio
z doświadczeniem - naprawy
modernizacje! FULL SERWIS!
W Twoim domu wizyta w ciągu
12 i po problemie - 696 810
228
HYDRAULIKA technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516

BHP dla firm i
instytucji
605 245 785
INSTALACJE elektryczne Wykonam instalacje elektryczne,
pomiary, montaż urządzeń elektrycznych, itp. - 603 199 021
KOSZENIE trawy - Koszenie
trawy - 508 067 225
KOSZENIE trawy, boisk - ogródków dużych terenów wraz z
wywózka trawy na terenie Jeleniej Góry i okolic - 661 832 156
KREDYT dla każdego - 100%
przyznawalnosci, bez BIK-u,
polecam - 783 299 989 15
MEBLE szafy wnękowe - pawlacze na wymiar tanio - 500
452 760

Wykonywanie komlepsowe ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych,
cięcia sanitarne drzew,
ogrody różnego rodzaju
bruki naturalne i betonowe - 609 955 494
MONTAŻ mebli - solidnie i
fachowo 509 982 680 - 509
982 680
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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 - CSMONT montaż zestawów TVSAT wszystkich platform oraz
ant. naziemne, modernizacje,
naprawa, sprzedaż PODWALE
27 - 792 859 985
POGOTOWIE komputerowe
- Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd - 695 299 500
POGOTOWIE komputerowe
- Naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów Jelenia Góra - bezpłatny dojazd - 609 805 185
POKROWCE na krzesła - Wypożyczanie na wesela, komunie i inne szczególne okazje.
Matowe, z szarfa. Dowozimy
na miejsce uroczystości i zakładamy - 695 791 016
SERWIS rowerowy - dojadę i
naprawię na miejscu, konkurencyjne ceny usług serwisowych
POLECAM - 796 507 029
STRONY internetowe - Projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
SYSTEMY alarmowe - kamery
- 668 040 022
TANIE domowe obiady - gotowane na miejscu i na wynos
- zapraszamy. CIEPLICE ul.
Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502
108 290
UKŁADANIE parkietu - i paneli
podłogowych - 607 937 690
USŁUGI elektryczne - szybko,
solidnie - 607 339 582
USŁUGI hydrauliczne - Usługi
hydrauliczne - 607 403 946
USŁUGI motoryzacyjne mechanika LPG alarmy - 791
744 793
USŁUGI sztukatorskie - odlewy
gipsowe oraz montaż do dekoracji wnętrz - 662 954 401
WYKONAM instalacje elektryczne - alarmowe, domofony,
kamery oraz sieci komputerowe.
Kompleksowo. Solidnie i tanio!
- 603 117 054
ZŁOTA rączka pomoże - w rozwiązaniu niewygody. Dzwonić
po 18 - 664 016 149

USŁUGI
TRANSPORTOWE
PRZEWOZY osób do (z): Wiedeń, Brno - wynajem busów
8, 18, 23 osobowych - 601
789 750
BUS 6 osobowy, propozycje
- wyjazdy do Wrocławia – 609
172 300
AUTO laweta transport - Auto
laweta transport - 665 540 549
AUTOLAWETA 24H - Transport aut do1500 kg. Transport
towarów kraj i zagranica - 692
723 836
ELJAN –TRANS - najnowsze
autobusy, na 9, 18, 21, 45 osób,
licencje, przewozy osób krajowe
i międzynarodowe - 075 75 230
84 602 660 819
LOTNISKA Przewozy - Praga
– Berlin – Wrocław - Katowice
- 505 092 579
MPT - Przewozy Regionalne
- obsługa lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT e-mail
maklarite@vp.pl - 75 71 74 025,
607 763 204
NOWY Fiat Ducato maxi - trasy
krajowe i zagraniczne - 692
723 836
PRZEPROWADZKI kompleksowe - transport pianin, sejfów,
itp. - 516 146 075
PRZEPROWADZKI transport
- tanio i profesjonalnie firmy
mieszkania kraj i ue warto - 500
452 760
PRZEPROWADZKI-TRANSPORT - Bus Maxi. Kraj, zagra-
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nica. Mercedes Sprinter 25 m3,
Iveco Daily 17 m3, ład. 1,5 tony
4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa
do załadunku. Tanio i solidnie
- 509 211 282
PRZEWÓZ aut, autoholowanie
- Tanio, szybko i profesjonalnie
- 501 234 403
PRZEWÓZ osób, lotniska Tanio, szybko - 501 234 403
TANI transport krajowy i zagraniczny - Ładowność 1.5t.
Szybko, tanio i solidnie - 792
791 299
TRANSPORT 1-4 ton - Kraj i
zagranica - 516 146 075
TRANSPORT bus Renault
Master - wszędzie i zawsze.
1,50/km - 508 067 225
TRANSPORT przeprowadzki
busy - pickupy, osobowe, f-ra
vat - 502 799 999
TRANSPORT, przeprowadzki
- Usługi transportowe krajowe
i zagraniczne, przeprowadzki
kompleksowe. Sprawdź Nas
- 601 082 077
USŁUGI samochodem ciężarowym - 6-o tonowym skrzyniowym 7m-2.5m. - 601 789 268
USŁUGI transportowe - Bus
Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter 25 m3, Iveco
Daily 17 m3, ład.1,5 tony, 4,60
dł. pow. ładunkowej. Ekipa do
załadunku. Tanio i solidnie - 509
211 282
WYJAZD do Niemiec - mam
wolne miejsca w kierunku KOBLENZ w dniu 14. 05.09. Proszę
o kontakt - 691 657 982
ZABIORĘ do Krynicy Górskiej
- w dniu 25 kwietnia jedna osobę
lub dwie - 669 569 669

USŁUGI
ZDROWIE URODA
AFRYKAŃSKIE warkoczyki
- sposób na oryginalna fryzurę
na lato! - 691 434 391
CENTRUM masażu - tylko u
nas wyleczysz - lumbago, rwę
kulszową, zapalenie korzeni
rdzeniowych i stawów, skrzywień kręgosłupa i klatki piersiowej. Usuniemy ból w plecach,
rękach, nogach, piersiach, głowie - 505 074 854
FITNESS Klub Euro Manta aerobik step siłownia solarium
sauna, masaże paznokcie.
Konkurencyjne ceny, 50% zniżki
dla studentów. Ogińskiego 1 A II
piętro - 791 222 252
MASAŻE - wiosenna promocja!
Godzinny relaks tylko 40 PLN.
Fizjoterapeutka z doświadczeniem. Zadzwoń i umów się na
termin - 663 641 363
MASAŻE i rehabilitacja - Wykonuje licencjonowany fizjoterapeuta z bogatym stażem.
Dojazd gratis! Atrakcyjne ceny!
- 697 425 042
PROFESJONALNE przedłużanie - i zagęszczanie włosów
atrakcyjne ceny - 609 853 184
PROFESJONALNE przekłuwanie - uszu oraz innych części
ciała w domu klienta - 783 299
989

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)
PROFESJONALNIE paznokcie
żelowe - Naturalny wygląd gwarancja 4 tygodnie. Gabinet
ul. Poznańska 26a - 606 975
441
TIPSY Przedłużanie zdobienie
- paznokci metoda żelowa od
60 zł. Regulacja brwi, henna,
namicure, pedicure. Body Pier-

cing kolczykowanie ciała - 500
052 695

USŁUGI
SPRZĄTANIE
KOBIETA w średnik wieku
szuka pracy. Posprzątam
biura, mieszkanie, umyję
okna, a także jako pomoc
kuchenna – posiadam książeczkę – 609 494 710
SPRZĄTANIE, prasowanie,
mycie okien - 697 861 028
CZYSZCZENIE kafelek - fug,
tarasów, twardych powierzchni
- 609 172 300
KARCHER Sprzątanie domów
- mieszkań i biur, mycie okien,
pranie dywanów - 508 294 219
PROFESJONALNA firma sprzątająca - sprzątamy domki, biura,
pensjonaty. Generalne porządki
po remontach - 504 200 235
SPRZĄTANIE dokładnie i solidnie - mycie okien, sprzątanie
mieszkań i domów - 669 947
986

MOTORYZACJA
KUPIĘ
KUPIĘ auta całe i powypadkowe - 663 393 415
AUDI A4 TDI - do 15 tys. zł.
- 696 164 191
KAŻDE auto w rozsądnej cenie
- 723 879 996
SAMOCHÓD osobowy - małolitrażowy do pojemności 1300 cm
- 608 261 448

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
TERENOWY Daewoo Musso,
2001, diesel, automat, 168mk,
TDI 4x4, klimatyzacja, ABS,
hak, alufelgi, elektr yczne
ogrzewane szyby i lustra,
nowe wtryski, nowe wycieraczki, zarejestrowany, ubezpieczony, do czerwca 2009
- tel. System głośnomówiący
075 61 37 652
O P O N Y 3 l e t n i e Fu l d a
15”205/60 idealne na jeden
sezon – 80 zł. za 4 sztuki – 785
801 526
KAWASAKI KX-F 250 4-suw
2005 rok. Dużo nowych części i tuningowych dodatków
– 7900 zł – 514 585 525
FORD Mondeo 95 rok, benzyna 1800, ABS, poduszki
powietrzne, 116 KM – 509
156 648
YA M A H A f z s 6 0 0 Fa z e r,
rocznik 2002 rok, lisie oczy,
koloru niebieskiego cena do
negocjacji – 661 832 156
FIAT Coupe 2.0 16V koloru
czerwonego, mały przebieg,
stan bardzo dobry na alufelgach 17 - cena do negocjacji
- 661 832 156
CITROEN Xantia, rok 1994,
zielony metalik, 2 litry benzyna, przebieg 113 tys. od 3
miesięcy w kraju zarejestrowany, opłacony stan, bdb.
(idealny) – 697 793 186
RENAULT Twingo - rok produkcji 95, pojemność 1200
ccm, zarejestrowany, ubezpieczony. Cena 2300 do negocjacji - 791 489 564
FORD Escort 94/95 rok, 1.4
benzyna, pełny wtrysk w stanie b.dobrym – 725 757 428
AUDI A6 – 2,5 TFI 2006, przyczepy campingowe 3 i 4 osobowe, Skoda Octavia Kombi
1.9 TDI 2003, Skoda Fabia
Kombi 1,9 TDI 2003 – 603
472 776
SKUTER Suzuki 50CC – rok
produkcji 1995 – nowy akumulator, cena 1500 – 075 789
32 22
CITROENA XM - 2.1 TD rok produkcji 90/91. Przebieg 263000.
Stan dobry, silnika bd. Cena
3200 PLN do uzgodnienia.
Zużycie paliwa około 7.5 litra na
100 km - 608 484 601
DAISCHATSU Charade – 1000
cm2 + dodatkowy silnik auto
w stanie dobrym za okazyjna

cenę 1500 zł - pilne - 502 656
807
FIAT Brava 1.4 - 12v 96 rok, 139
tys. km klimatyzacja, wspomaganie, poduszki, do negocjacji
- 506 618 622
FORD Mondeo - 1994/95 rok,
pojemność 1,6 zepsute sprzęgło lub skrzynia biegów - pilnie
sprzedam (cena do uzgodnienia) - 796 212 941
NISSAN Prairie Mini Van - 93
rok, pojemność 2400 134KM,
benzyna, elektryczne szyby,
lusterka i szyberdach, wspomaganie kierownicy. Komplet kół
zimowych w ciągłej eksploatacji. Przebieg 165 tys. km. Cena
3700 zł. - 793 460 101
OPEL Astra - 1993 skorodowany 700 zł - 508 728 003
OPEL Astra 2 - 1998 rok - 1,6
16V przebieg 122 tys. granatowy metalik, bezwypadkowy,
zarejestrowany w kraju, stan
dobry, cena 11000 zł - 516
056 582
OPEL Astra 2 - 1998 1,6 16V
122tys granatowy zarejestrowany bez wypadku cena 9800
zł - 516 056 582
VW Vento 93 - 2 litry benzyna,
granat metalik, 160000 km.
Centralne wspomaganie, 2
poduszki do małych poprawek,
bezwypadkowy, dokumentacja
niemiecka, cena 4000 zł do
negocjacji - polecam - 696
581 300
ALFA 156 - warto - 1.6,1999,
227xxx km, po remoncie silnika,
do w ymiany sonda lambda
i poprawek kosmetycznych
zderzaka i zamka. Cena ostateczna: 9699 zł - zapraszam do
oglądania! - 792 492 775
ASTR A combi 2 - perłowo
bordowy 1700 diesel - 724 224
624/511 699 191
AUDI 80 B3 - zarejestrowane,
1988 rok, srebrny metalic, karoseria ocynkowana bez korozji,
wnętrze zadbane - pojemność
1800 - benzyna, silnik podzespoły w super stanie - cena
2700 do uzgodnienia - 603
182 814
AUDI 80 z gazem - tanio - 89
rok, przód B4, ważne OC i
przegląd do poprawek. Cena
999 zł - 727 227 917
AUDI A4 - 1.9 TDI Kombi 1998
rok, stan bdb., po wymianie rozrządu, paski i oleje, klimatronik,
4 airbak - 668 492 151
AUDI A4 - 1997, 1.9 TDI (110
PS), czujniki cofania montowane w ASO, kombi, granatowe, climatronic, podgrzewane
fotele - 606 426 922
AUDI A6 S6 - 1,9 TDI srebrny
metalic, stan bardzo dobry,
książka serwisowa, przebieg
184 tys., pełne wyposażenie,
w kraju od roku, zarejestrowany,
cena 31.000 - 606 609 115
AUDI b3 z gazem - na części
lub całość auto na chodzie, brak
chłodnicy i lewego kierunku, OC
i przegląd ważny, cena 600 zł
- 692 072 815
BERLINGO Multispace - pełne
wyposażenie super zadbane,
2006 rok, diesel 67 tys. km
- 501 666 098
BMW - 3500 zł - 525, 1988 w
100 % bezwypadkowe w bardzo
dobrym stanie, niezawodne i
wygodne. - 608 254 483
BMW 320 - stan bardzo dobry
- 6-cyl - 4700 zł lub zamiana
- 601 472 183
BMW 320 - tanio - stan bardzo
dobry, lub zamiana na mniejszy
- 514 211 832
BMW 320 - stan bardzo dobry,
opłacony lub zamiana - 510
210 184
BMW 325 TD E36 1993 rok
- z 1993 roku zarejestrowane,
opłacone, po wymianie zawieszenia, wyposażenie - centralny zamek, elektryczne szyby
i lusterka, radio cd mp3, cena
4500 zł do malej negocjacji
GG4770843 - 726 375 361
BMW 5 E39 525 TDS 1996
- zielony metalik, ABS, ASR,
elektryczne szyby, elektryczne
luster ka, elek tr yc zny sz y-

berdach, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, RM,
tempomat, halogeny, skórzana
tapicerka, kierownica multimedialna, klimatyzacja, alu 16 OZ.
zarejestrowana - 604 837 827
BMW E34, E36 - wszystkie części Łomnica - 507 930 010
BMW E36 sprawdź to - przednie
lampy kompletne z silniczkami
do regulacji z 94 rok, 300 zł., 2
sztuki, kierunkowskazy białe 40
zł. 2 sztuki, brewki na przednie
lampy z ABS-u w kolorze czerwonym 30 zł. - 695 475 628
BMW- 320 - 1988 rok stan
bardzo dobry - pojemność 1,9
benzyna lub zamiana na mniejszy - 601 472 183
BMX - tanio - 200 zł. Karpacz
- 607 445 996
CARISMA 1,6 - sedan. Rok
produkcji 1996. Przebieg 220
t ys. Czer wony. A BS, elektryczne szyby i szyberdach, 2
poduszki powietrzne, czujniki
parkowania. Cena 5 500 - 501
080 566
CINQUECENTO - 1996, pojemność 900, ważne OC i przegląd,
cena 1500 - 888 604 253
CITROEN Xantia combi - 1.9TD,
centralny zamek, elektryczne
szyby, szyberdach, 2 x airbag,
kodowany zapłon, hak, CD
zadbany rok 1996, cena 6.200
zł. - 504 154 822
CLIO 92 rok - 1200 benzyna 1
właściciel, 2300 - 781 835 888
COROLLA – 1600 cm 16v 93,
E10 atrakcyjny wygląd, ciemne
szyby ospoilerowana, alusy.
Cena do uzgodnienia - 661
222 646
CORSA 95 - niebieski 1. 2
zadbany - 505 534 141
CROSS - kawasaki kmx - odblokowany, stan dobry, atrakcyjna
cena, rok 2000, wysyłam zdjęcia na e-mail - 782 967 834
DAEWOO Tico - rok 98, pojemność 800, zarejestrowany, bordowy metalik, centralny zamek,
alarm + pilot, szyberdach, radio.
Cena 2900 zł. - 604 899 303
DAEWOO Tico sx 2000 - pomarańczowy metalik, 5 drzwiowy,
immobilizer, dodatkowo komplet
opon zimowych, ważne OC i
przegląd, sprawny technicznie,
cena 3300 zł. - 506 140 868
ESCORT - 95 rok po liftingu
1.6 efi 16v. Felgi alu, bez OC
i przeglądu, cena 1400 zł do
lekkiego remontu na chodzie
jeżdżący. Cena do negocjacji
- 725 854 14
ESCORT 97 za 3000 zł - z silnikiem 1.3 benzyna, 5 drzwiowy
zarejestrowany w Polsce z ważnymi opłatami - 608 382 458
ESCORT diesel za 2500 zł - 96
rok do poprawek blacharsko
- mechanicznych, opłacony na
chodzie - 510 242 940
ESCORT kombi - 91/94 1,6 z
gazem uszkodzony silnik brak
opłat za 450 zł - 510 242 940
ESCORT kombi - 500 zł - 94
rok, 1400 cm, benzyna, cena
500 zł - 693 828 283
ESCORT z gazem - uszkodzone - 91/94 bez opłat uszkodzony silnik za 450 zł. - 603
265 722
ESPACE 2003 2000 cm gaz.
7o - za 22000 zł problemy zdrowotne - 600 719 930
FIAT 126p – EL, stan idealny,
cena 1300 zł - 667 253 102
FIAT 126p - rok 1998, przebieg 67 tys., czerwony, ważny
przegląd + OC, dodatkowy
kpl. opon, halogeny, bagażnik, radio. Użytkowany przez
kobietę, zadbany - 669 992
641
FIAT 126p - rok 1997 kolor
pomarańczowy, do opłacenia
ubezpieczenie i przegląd cena
500 zł do uzgodnienia - 782 510
187 lub 781 084 339
FIAT Brava - pilnie - 1.4 12v
wspomaganie klimatyzacja,
poduszki, cena 4400 zł. do
negocjacji, pilnie - 506 618
622
FIAT Cinquecento 900 94 - oryginalny, szyberdach, uchylne

tylne szyby, blokada skrzyni
biegów, opłaty do 2010, nowe
sprzęgło i hamulce, bardzo
dobre opony, stan ogólny dobry
w ciągłej eksploatacji, cena
1700 do negocjacji - 783 032
842 lub 723 902 502
FIAT Stilo - 1.9 JTD 2003, 3
drzwiowy, sky window, oryginalne CD, manualna klimatyzacja, tapicerka welurowa,
halogeny, 6 poduszek, elektryczne szyby, tempomat - 696
083 178
FIAT Uno 500 zł - 1.0 z 1988
roku do poprawek lakierniczych,
auto w dobrym stanie, spala 5,5
l na 100 km ekonomiczny, cena
500 zł - 728 835 060
FIESTA - tanio - z 1990 roku,
1,3 benzyna, 3- drzwiowa. tanio
- 792 819 271
FORD Escort - diesel tanio
- rok 94, 1,8 diesel małe spalanie, ważny przegląd, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, radio, czyste wnętrze,
szyberdach. Cena 1700 zł.
- 604 899 303
FORD Escort - tanio - w pełni
sprawny ford z 92 roku, 1,4
pojemność. Bordowy metalik,
centralny zamek, radio, szyberdach. Cena 750 zł. - 604
899 303
FORD Escort 1,4 gaz - klimatyzacja - 3D, 1,4 2 poduszki, ABS,
wspomaganie centralny zamek,
alarm immobilizer, przyciemniane szyby, alufelgi, spojler
i progi, zadbany, nie palący
właściciel - 790 287 709
FORD Escort 1,8 16v - benzyna, ABS, klimatyzacja, szyberdach, elektryczne lusterka,
podgrzewane, szyby, wspomaganie kierownicy, zestaw
głośnomówiący, zadbany - 605
675 897
FORD Escort 1.4 - benzyna
Hatchback, 4 drzwiowy, czerwony, 175000 KM, szyberdach,
elektryczne światła. Wymienione: kompletny rozr z ąd,
zawieszenie. Stan db. Cena
ok. 1500 do negocjacji - 792
766 372
FORD Escort combi - 1,8 TD,
1994 rok, 140 tys. przebiegu,
przegląd czerwiec 09, 5D,RM,
turkusowy, immobilizer, silnik
b.d. blacharka do poprawek,
dzwonić po 20 tej. - 605 594
290
FORD Escort combi benzyna 1999 w dobrym stanie, cena do
negocjacji - 695 303 242
FORD Fiesta - gaz tanio - rok
93, czerwony, pojemność 1,4
benzyna + gaz. c.zamek, alarm
+ pilot, radio, szyberdach. Cena
950 zł. - 604 899 303
FORD Fiesta - tanio - z 1990
roku, pojemność 1,1 benzyna.
- 792 819 271
FORD Fiesta - tanio, gaz - 93
rok, czerwona, 1100 pojemność + gaz, zarejestrowana
bez korozji, alarm, centralny
zamek, radio, cena 950 zł - 604
899 303
FORD Fiesta 1.1 - tanio - 792
819 271
FORD Fiesta 5 drzwiowy rocznik 94 kolor czerwony, oc
i przegląd techniczny ważne
do listopada 2009, samochód
jest ekonomiczny i sprawny,
po remoncie blacharsko lakierniczym. Cena 1500 zł. - 665
954 150
FORD Galaxy - 2,0 benzyna
z gazem - gaz na gwarancji.
Rok 1997, kolor srebrny, pełna
elektryka, auto ekonomiczne,
przyciemniane szyby - 792
819 271
FORD Ka - 1996/97 rok, 1300
pojemność, drugi właściciel
- kobieta, ciemny fiolet, ubezpieczony, zadbany. 5000 zł.
- 601 080 383
FORD Mondeo - 2.0 srebrny,
kombi 2006 rok, przebieg 110
tys. km. auto sprawne, ważne
przegląd i OC. ESP ABS 6x
poduszek powietrznych, klimatyzacja pół automatyczna. - 669
693 628

FORD Mondeo - 94 rok, 2.0,
16v. Cena 3000 zł. - 609 243
506
FORD Mondeo 2005 - full opcja
tanio TDCi - 504 154 873
FORD Sierra GT - z 1992 rok,
silnik igła, blacharka nie zgnita,
autko ma zabrany dowód rej za
brak przeglądu i jest do małych
poprawek. Cena 700 zł - 792
212 725
FORD Transit – 1997 rok, 2,0
litrow y benzyna + LPG, 9 osobow y, bez w ypadkow y,
przegląd i OC ważne. Używany
przez kobietę - cena 6000 zł.
- 500 285 812
FORD Windstar 200 koni - Tak
jak w tytule, pełne wyposażenie, gaz, 7 osobowy, podwójna
klimatyzacja, pełna elektryka,
2 x airbag, alufelgi itp. itd.- 513
415 073
GARAŻ blaszak - 3 na 5 m stan
bdb. zdemontowany, transport
w zakresie kupującego cena
1100 zł(do małej negocjacji) 791 849 923 075 71 86 042
GOLF 90 2200 zł - z silnikiem 1.6 benzyna, obrotomierz
immobilizer, radio, szyberdach,
5 drzwiowy, stan bardzo dobry,
ważny przegląd i OC - 608
382 458
GOLF II - 1988. benzyna-gaz
stan dobr y po pr zeglądzie
trzydrzwiowy - cena 1,500 - 691
551 760
GOLF III - rok 93, kolor czarny,
centralny zamek + auto alarm,
wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach, alufelgi 15
5 drzwi - cena 5000 do negocjacji - 505 447 978
GOLF III - Golf 3 1,6, benzyna,
kolor wiśnia, rok 1993 rok, cena
5 000 do negocjacji. Stan bdb.
- 781 879 229
GOLF III 1.6+ gaz – 93 rok,
alufelgi 16”, radio CB, mp3,
instalacja gazowa, kolor czarny
trzy drzwiowy cena 6 tys. - 605
450 812
GOLF III 1.9 TDI kombi 1998 rok produkcji 1998, elektryczne
szyby elektryczne lusterka,
ABS centralny zamek, wspomaganie kierownicy elektryczny
szyberdach, zielony metal,
ważne OC i przegląd, cena
9800 PLN - 604 786 525
GOLF III 2999 PLN - 1.8 benzyna, po wymianie pasków i
olei, OC i przegląd do 03.2010
- 793 294 684
GOLF III z gazem tanio – 92,
1,8E, butla w kole, wspomaganie kierownicy, ważne OC
i przegląd, stan dobry, cena
3300 zł - 727 227 917
GOLF IV - 99 rok, 1,9 litra
90 koni, czarny, ksenony, alu
komplet kół zimowych - 13 tys.
– 004915117531998
GOLF III z gazem - tanio - 92
rok, 1,8E, butla w kole, wspomaganie kierownicy, ważne
OC i przegląd, stan dobry, cena
3300 zł - 727 227 917
HONDA Civic - 2.0 TDI, rok produkcji 1999, wersja hatchback 5
- drzwiowa, stan idealny - cena
14.600 zł. do negocjacji lub
zamienię na mniejsze, może
być starsze autko z dopłatą!
- 726 293 952
HONDA Civic z gazem - 90
rok, 4 drzwiowy, sedan, 1.4,
16v, wspomaganie kierownicy
ważne OC i przegląd. Stan
dobr y, cena 1900 zł. - 727
227 917
HONDA cr250 Cross - 2007
rok, motocykl po tuningu w
świetnym stanie po kilkunastu
motogodzinach przywieziony z
Belgii naprawdę warto sprawdź
to - cena 12200 zł do negocjacji
- 605 492 373
HYUNDAI Accent 95 rok - auto
do drobnych poprawek lakierniczych. Elektryczne szyby,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, alu felgi, zarejestrowany w kraju, kolor malinowy,
Cena 1650 zł. – 663 023 982
HYUNDAI Lantra - 97 rok, 1.5
benzyna + Gaz, Cena 1700 zł
- 609 243 506
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HYUNDAI Lantra 95 rok czarny, zadbany, wspomaganie,
centralny zamek, elektryczne
szyby, model przejściowy 1.5
benzyna, cena 2100 zł - 663
023 982
JAWA 175 1960 - dwa tłumiki,
stan ogólny dobry 99% oryginał + części na chodzie. Brak
akumulatora i dokumentów.
Cena 650 zł dla konesera, do
negocjacji - 600 063 242
JEEP opony - 225/75R15 tanio796 220 317
KADET z gazem - tanio - 91
rok, łezka, 1,2 e + gaz, ważne
OC, stan dobry, cena 1 tys. zł
- 727 227 917
KTM 450 exc - 2003, elekt r yc z ny r o z r u s z n i k , n o w e
zawory, nowy rozrząd, nowe
opony, stan techniczny bdb. bez
prawa rejestracji. Cena 8300 zł.
- 697 520 124
CLIO 1.5 dci - (diesel), 2003,
97 tkm udokumentowane, radio
plus sterowanie przy kierownicy, wspomaganie, centralny
zamek, ABS, 2x airbag, elektryczne szyby, dwa komplety
kół, ważne OC i przegląd. - 600
306 765
MATERIAŁ na Buggy - lub do
powściekania się na polach - silnik 1.3 w bdb. Stanie, skrzynia
5-cio biegowa - cena 450 zł
- 792 876 442
MAZDA 626 - rok produkcji
1998, czerwona, w kraju od
2001 roku, pojemność 1840,
roczna instalacja gazowa na
gwarancji, stan bardzo dobry.
Cena 17.000 zł. - 504 288 044
MERCEDES 190d - biały 1991
rok, bardzo dobrze utrzymany
9500 zł. - 601 820 580
MONDEO - 94/95 rok 1.6 + gaz
ważny przegląd i OC za 3000
zł., uszkodzone sprzęgło - 796
212 941
MONDEO TD combi - tanio 94 rok, czerwony, combi turbo
diesel, ważny przegląd i OC,
stan silnika bdb. Cena 2300 zł
- 727 227 917
MOTOR - Kawasaki gpz 500s
sportowo - turystyczny. Rok
produkcji 1996. Cena 4,500 do
negocjacji. - 603 232 437
MOTOROWER Motowell - zarejestrowany, ubezpieczony, rok
produkcji 2007, przebieg 1500
km. pojemność 49 ccm, - 502
245 444
NISSAN 100nx - pojemność
1,6 rok 91 gaz, stan dobry - 697
884 677
NISSAN Micra - 93, pojemność 998 spalanie 5/100 kolor
czarny, zadbana, od roku w
kraju, ważne OC i przegląd
Cena 3500 zł - 513 187 994
NISSAN Primera - 2000 rok diesel bezwypadkowy cena 17200
do negocjacji - 660 699 940
NISSAN Primera - tanio - 93 rok
2.0 , instalacja gazowa, elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie, centralny zamek,
ABS , na alufelgach Cena 1600
zł - 669 374 558
NISSAN Primera - tanio - rok
92 - 94 pojemność 2000 diesel,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, do poprawek
lakierniczych. Cena 1000 zł.
pilne lub zamienię na telewizor
LCD - 782 247 072
NISSAN Sunny diesel kombi
- rok 94, pojemność 2000 diesel, kombi, niebieski, centralny
zamek, radio, wspomaganie
kierownicy, szyberdach, roleta
bagażnika. Cena 1700 zł. Zarejestrowany - 604 899 303
KAWASAKI gpz 500s - moc
silnika 60 km, 1996 rok, cena
4500 zł do negocjacji, zarejestrowany w Polsce pilne - 603
232 437
OPEL Astra 1.6 - 721 074 711
OPEL Astra 2 - kombi 1.7
diesel, perłowo bordowy, 1999
przerejestrowany. Cena 11999
PLN - 511 699191
OPEL Astra combi TD - 1.7TD
(intercoler) silnik Isuzu, 1x air
bag, kolor biały, oryginalny
lakier, przebieg 180000 tys.,
zadbany, czysty, hak holow-

niczy, cena 4500 zł - 787 233
050
OPEL astra II - 16V, 47 tys. km,
2 poduszki, elektryczne szyby +
lusterka, klimatyzacja, gaz sekwencyjny, ABS, alarm, cena do
uzgodnienia - 667 927 731
OPEL Corsa 1.2 - benzyna, rok
produkcji 1992, kolor czerwony
stan dobry – 1200 zł. - 511
141 203
OPEL Corsa B - 94 rok, 1200
pojemność, zarejestrowany,
radio, centralny zamek, szyberdach. Cena 3300 zł. - 604
899 303
OPEL corsa B - silnik 1.0, 12V.
Rok produkcji 1998. Cena:
5000 zł. (do negocjacji) - 692
123 076
OPEL Kadet - t 1,6 Rok produkcji 1991 Benzyna+LPG W
całości lub na części Uszkodzony Cena do negocjacji - 500
285 812
OPEL Kadet 1,7 d - rok prod 95
stan dobry ważne opłaty, cena
500 zł. - 889 453 384
OPEL Omega B kombi 1995 2.0 16V gaz sekwencja, czarny,
abs, centralny zamek, skórzana
tapicerka, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy, alufelgi,
klimatyzacja, 2 x poduszka
powietrzna, RM, relingi, zarejestrowany - 604 837 827
OPEL Vectra - tanio - rok 94,
zarejestrowany ważne OC,
klimatyzacja, komputer pokład o w y, e l e k t r yc z n e s z y by,
centralny zamek ABS, radio,
szyberdach, wspomaganie
kierownicy, hak, niebieski, 2 x
poduszka powietrzna. Cena
1600 zł. - 604 899 303
OPEL Vectra 1,6 1995 - zarejestrowana po wymianie oleju,
rozrządu, tarcz hamulcowych,
autoalarm, centralny zamek
ABS, 2 poduszki powietrzne,
szyberdach, stan dobry, cena
do uzgodnienia - 600 705 012
OPEL Vectra gaz 700 - brak
przeglądu progi do wymiany
cena 700 zł. - 885 588 345
OPEL Vectra gaz 700 - 1991
rok 1800 cm, instalacja gazowa,
ważne OC, brak przeglądu 700
zł. - 885 588 345
OPONY - letnie o rozmiarze
165/65 14 - 669 310 312
OPONY letnie Dunlop - dwie
SPORT 200E rozmiar 205/65
R15,94V, bieżnik około 3 mm.
Cena 90 zł. za komplet! - 660
481 111
OSOBOWY - Rovera 220 2,0
TD, klimatyzacja, sprowadzony,
jeden właściciel, zadbany, sprowadzony - 662 189 973
PANDA z gazem - tanio - 93,
czarny, 750cm, gaz, ważne OC
i przegląd. Stan dobry, cena
1400 zł. - 727 227 917
PASSAT sedan -1.8T - 1998
- ABS, autoalarm, immobilizer, komputer, climatronic,
elektryczne szyby + lusterka,
radio, wspomaganie, 4 x airbag,
elektryczne podgrzewane fotele
+ lusterka, welurowa tapicerka,
centralny zamek, klimatyzowany schowek, auto zadbane
- 604 922 815
PEUGEOT 206 przebieg 140
tys. - 2000 rok, 1.4 benzyna
po wymianie rozrządu, oleju
zawieszenia. 5 drzwiowy kolor
bordowy - opłacony, zarejestrowany. Cena 12.500 zł. - 604
370 154
PEUGEOT 405 z gazem - 91
rok 1.6 silnik, biały, stan blacharki dobry, nie ma rdzy, do
mał ych napraw, idealny na
dojazd do pracy, ważne OC i
przegląd, cena 1600 do malej
negocjacji GG 2785672 - 790
880 189
PEUGEOT 405 z LPG - 91 rok
1,6 silnik ważne OC i przegląd,
kolor biały z gazem, cena 1600
do negocjacji - 790 880 189
PILNIE Fiat Brava - 1.4 12v
klimatyzacja, poduszki, wspomaganie 96 rok 139 tys. km
do negocjacji - pilnie - 506
618 622

POLO - tanio - z 87 roku 1,3
warto i tanio - 792 819 271
POLONEZ - bardzo tanio w
całości - spaliła się komora
akumulatora silnika - 075 76
18 650
POLONEZ Atu plus - Sprzedam
poloneza rocznik 1997 przebieg
90 000 km. Komplet opon zimowych i letnich. I właściciel od
nowości. Cena do uzgodnienia
- 691 595 806
POLONEZ Caro plus 1,6 gle
- 1997, przebieg 79.504 km,
kolor ciemno-zielony metalik.
Ubezpieczenie do 02.09.2009
rok, przegląd do 07.02.2010
rok. Cena do negocjacji ( lub
075 7557192) - 668 738 618
POLONEZ LPG 700zl - ważne
o p ł a t y, s p r ze da m - p i l n i e
GG5733667 - 791 244 062
POLONEZ Truck - brak opłat
do poprawek blach, na chodzie
z LPG - 510 242 940
POLSKI Fiat 126p - rok produkcji 1991 przegląd techniczny
aktualny - 697 278 592
PUNTO II elx z inst. gaz. - rok
2000, niebieski z tyłu przyciemniane szyby, blokada skrzyni
biegów, CD z mp3, po przeglądzie, wymianie oleju, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy - 7600 zł - 603 520
904
RENAULT 19 - 1.9 diesel 93
rok, po wymianie przedniego
zawieszenia, zarejestrowany
i opłacony, cena 2500 - 514
468 107
RENAULT Clio II - 1,4 benzyna
2000 r przebieg 98 tys. ABS,
halogeny, elektryczne szyby,
nowe opony zimowe i letnie,
alufelgi cena 12500 - 509 494
902
RENAULT Clio II - 98 rok kupiony w salonie, pierwszy
właściciel, kobieta, cena 7500
zł - 606 327 420
RENAULT Clio II 2001 - 1.2
16V benzyna, bordowy metalik, klimatyzacja, 4 x air bag,
wspomaganie, ABS, centralny
zamek, elektryczne szyby i
lusterka - 607 948 544, 601
918 893
RENAULT Megane - 1,6 automatyczna skrzynia 96 rok, 170
tys. km elektr yczne szyby,
centralny zamek, komp. pok,
alarm, radio sterowane z kierownicy, elektryczne lusterka.
Wspomaganie kierownicy, 2
poduszki, alufelgi 4 + zim - cena
do uzgodnienia - 501 077 856
RENAULT Megane sc enic
- 1997 rok, zadbany, abs air
bag, aluminiowe felgi, immobiliser, klimatyzacja, elektryczne
szyby, centralny zamek 1.6
benzyna, radio oryginalne, cena
9,900 zł. ubezpieczony - 695
198 837
RENAULT Scenik 1.9 DTI - rok
1999, 182 tys., 4 PP, ABS,
klimatyzacja, dwa elektryczne
szyberdachy, elektryka, centralny zamek, alufelgi, hak, i
inne dodatki, radio sterowane
w kierownicy, welur, zarejestrowany cena 17.200 - 605
996 335
RENAULT Twingo - tanio - rok
94, pojemność 120 0 pe łny
wtrysk, brązowy, zarejestrowany, ważne oc, radio. Cena
2200 zł - 604 899 303
R E N AU LT Tw in g o 2 0 0 0 zadbany w bdb. stanie. 2 komplety opon, radio, szklany dach,
centralny zamek. Przebieg 91
000 km, benzyna, granatowy
– metallic - 508 036 775
ROVER 214,tuning - warto - 98
1.4 benzyna, abs, 2 x airbag
centralny zamek elektryczny
szyby, wspomaganie kierownicy OC i przegląd do 04.10r.
Nowa głowica + uszczelka,
pompa alternator, płyny + filtry,
przewody elektryczne, 2 kpl.
opon, 9300 zł. - 660 685 399
ROVER 400 pilnie - rok produkcji 1998/99 1.6 si 111KM czysty
i zadbany ważne OC i przegląd
- cena 9600 zł. do negocjacji
- 663 368 902
SEAT Alhambra - 1998 rok
produkcji pojemność 19 0 0

TDI, moc 90km. Cena 17000
zł. - 603 845 864
SEAT Cordoba 1.6 kat - kolor
czerwony, szyberdach, benzyna
z instalacją gazową, wspomaganie kierownicy stan licznika
130.000 km cena 5.000 - stan
dobry - 665 775 268
SEAT Ibiza 1.9 D - 95 rok 1.9
Diesel (bardzo ekonomiczny)
kolor czerwony, 5 drzwi, przyciemniane szyby, sportowa kierownica, audio, zarejestrowana,
ubezpieczona, ważny przegląd,
stan dobry cena 6500 zł. - 888
794 020
SIMSON S51 - W pełni sprawny,
3 biegowy, kolor czarno-srebrny
metalic, kompletna dokumentacja, wszystkie części oryginalne, światła, kierunkowskazy,
instalacja 6V, dwa lusterka,
zarejestrowany i opłacony - 787
792 032
SKUTER - Yuki shenke, cena
1800 zł. w tym gratis kuferek
i 2 kaski - rok produkcji 2007
ubezpieczenie opłacone - 723
529 241
SKUTER - rok produkcji 2006
stan dobry pojemność 50 zarejestrowany i opłacony, niska
cena, możliwość wysłania mms
- 785 524 363
SKUTER - Quadra 2 suwowy,
rok produkcji, maj 2008 1900
zł. Cena do małej negocjacji
- 796 301 207
SKUTER - tanio - 2008 rok
zarejestrowany, stan dobr y
1500 zł. - 722 125 155
SKUTER Honda bali – 50 cm3
zarejestrowany ubezpieczony
- 665 775 140
SKUTER Motobi uszkodzony
Quest 2004 rok, 50 cm3, przebieg 800 km, wymaga wkładu
finansowego. Skuter „na chodzie” - 693 638 727
SKUTER Piaggio Vespa - nie
zarejestrowany, sprawny 700
zł. - 880 098 319
SUBARU Lbero - 1994r. Po
w ymianie paska rozr z ądu.
Po j e m n o ś ć 1, 2 . b e nz y na.
Napęd na 2 osie. sześcioosobowy, dwa szyberdachy. Male
zużycie paliwa. Do wymiany
tylny bęben. Cena 3500 zł do
negocjacji - 792 174 318
SUBARU Libero - Fuji - 1,2
benzyna, 4WD, 1994 rok, 6 osobowy. Po wymianie paska rozrządu. Do wymiany tylni bęben.
2 szyberdachy, czerwony. Cena
3500zl do malej negocjacji, lub
zamienię - 792 174 318
SUPER Clio 1.5 DCI - (diesel),
2003, 97 tkm udokumentowane,
radio plus sterowanie przy
kierownicy, wspomaganie, centralny zamek, ABS, 2x airbag,
elektryczne szyby, dwa komplety kół, ważne OC i przegląd
- 600 306 765
SUPER skuter - Rok produkcji
2006, automatyczna skrzynia
biegów, elektryczny starter, V
max ok. 90km/h (ściągnięta
blokada), stan bardzo dobry,
przebieg 3920 km, hamulce tarczowe, kufer, kupiony w salonie
- 604 460 269
TANIA Ibiza 1.0 - 94 rok, alarm,
alufelgi i koła zimowe, po lekkim
tuningu, cena 4500 do negocjacji - 721 582 562
TICO 98 - 3500 - srebrny metalik, przebieg 98000, stan techniczny i wizualny bdb., nie
wymaga wkładu finansowego nowe opony, nowy akumulator i
rozrząd - centralny zamek 3500
do uzgodnienia - 510 522 957
TOYOTA Carina II - po kolizji
- 1991 rok produkcji, składak
1996 rok - silnik sprawny nieuszkodzony. Posiada 2.0 l v16
z instalacją gazową, w całości,
cena 1000 zł. - 601 632 028
UNO 1,0 4 drzwi tanio - z 92
roku 1,0 w ciągłej eksploatacji
bez korozji 1700zl. - 880 098
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VECTRA A GT 115 km – 1990
– 100 % oryginał. ABS, komputer, kubełki, alu, szyberdach.
Grafitowy metali, ważne OC i
przegląd. Do poprawek ranty
tylnych błotników – 2500 zł.
- 660 939 393

VOLVO V40 czarne - koniec
2000 rok, 1,9 diesel, idealne
żadnych wkładów finansowych,
pełna czarna skóra opony letnie
na alu, zimowe na stalowych,
super stan, cena 21900 - 792
227 045
VW - Golf- GTI - rocznik 1994
- 173 tys. Silnik 2.0, czarny,
przyciemniane szyby, alufelgi,
klimatyzacja. Stan bdb. Bardzo
dobrze się tym samochodem
jeździ - 502 315 938
VW Golf I - diesel tanio - w bardzo dobrym stanie golf 1 ważny
przegląd i oc, czerwony, pojemność 1600, pięciodrzwiowy,
hak, radio, bez korozji, 750 zł.
- 604 899 303
VW Golf 91 rok - 2,5 drzwiowy,
silnk1100, auto zadbane w
dobrym stanie technicznym.
Ważny przegląd i OC. Cena
1800 - 692 723 836
V W Golf II 90 rok - tanio zarejestrowany, opłacony, stan
dobry 1,6 benzyna, obrotomierz, zadbany, stan dobry,
cena 1400 zł. - 722 125 155
VW LT - 28 2,4 TD - maxi spawy
technicznie 4200 zł. - 880 098
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VW Passat - rok produkcji 1989
pojemność 1,6 benzyna + gaz,
cena; 2000 zł. do negocjacji
- 661 692 660
VW Passat B4 1996 TDI - charakterystyka pojazdu: 185.0
tys. km., 1996, KOMBI, 90 KM
- adres: birewicz@o2.pl - 605
471 817
VW Polo - z 1992 rok komplet
opon zimow ych, op łacony,
zarejestrowany, pierwszy właściciel w Polsce. Cena: 1000 zł.
do negocjacji - 510 083 818
VW Polo - rocznik 2002, pojemność 1,2. Stan idealny - 692
352 863
VW Polo Coupe tanio - 92,
pojemność 1000, zarejestrowany w pełni sprawny, radio,
alarm, Cena 1600 zł. - 604
899 303
VW T4 synchro - okazja - 93 rok,
9 osobowy, Carawela, tapicerka
na pace, 4x4, blokada tylnego
mostu, ważny przegląd i OC,
cena 7500 zł. - 727 227 917
VW Vento turbo diesel - zarejestrowane, 1.9 T D, wspomaganie kierownicy, alarm, centralny
zamek, elektryczne lusterka,
szyber, radio cd, alufelgi, oc
do 02.2010, cena 5500 zł.- 507
930 010
VW Golf 2 - 1100 pojemność, 5
drzwiowy, autko jest w dobrym
stanie technicznym, zadbane,
dużo nowych części, ważny
przegląd i OC. Cena 1800 - 692
723 836
VW Golf 3 po tuningu - czerwono czarny, sportowy wygląd,
car audio JBL 11 głośników =
tuba - 721 631 548

ZA DARMO
ODDAM-PRZYJMĘ
ODDAM gruz za darmo – warunek transport – 500 599 112
ODDAM odzież damską - męską
i dziecięcą - 793 080 701
ODDAM stara lodówkę - stan
b.dobry, odbiór własny w Nowej
Kamienicy - 509 549 458
PRZYJMĘ kopiarkę - do komputera - 668 077 306
PRZYJMĘ lodówkę z zamrażalnikiem - na chodzie - 782
558 989
PRZYJMĘ telewizor dla dzieci
- do pokoju oraz segment
kuchenny i krzesło do biurka
- ofiarodawcom z góry dziękuję
- 725 607 647

ZGUBIONO
W sobotę ok. godz. 14.00- 16.00
zgubiono aparat foto w PIZZA
HUT. Dla uczciwego znalazcy
500 zł. - 669 948 767
PORTFEL z dokumentami uczciwego znalazcę proszę o
kontakt - 792 661 829
W niedziele rano zgubiono Samsunga srebrnego na Zabobrzu
1 - ma charakterystyczne rysy
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na klapce - proszę o kontakt
znalazcę - 695 322 431
SKRADZIONO - skradziono
portfel czerwony z dokumentami
czerwony na ul. Długiej znalazcę
proszę o kontakt Barbara Banachowicz - 889 108 932
SONY Ericsson w910i - (czarny).
Zależy mi szczególnie na karcie
pamięci. Dla znalazcy - nagroda
- 510 273 344
TABLICA rejestracyjna - w
niedziele 19.04.09 na drodze
Jelenia Góra - Pilchowice zgubiono tablice rejestracyjne nr
DJ 99 361 znalazca proszony o
kontakt - 603 861 370
ZAGINĘŁA kotka - czarno-biała
kotka (Źródlana - Plac Piastowski) - 667 705 771

ZNALEZIONO
KLUCZ z niebieską zawieszką
- jest przewieszony przy poręczy
banku PKO BP SA na ul. Bankowej, może tego klucza szukasz,
czeka na Ciebie od zeszłego tygodnia! Sprawdź - 693 498 998

RÓŻNE
SPRZEDAM
ZEGAREK kieszonkowy z
XIX w. w podwójnej srebrnej
kopercie , sprawny + piękna
srebrna dewizka - 075 746
22 33
ŁOŻE sypialne 200x160 w
tym dwie szafki nocne, stan
bardzo dobry, dwie wersalki
oraz zamrażarkę 4 szufladową
- 608 219 252
STÓŁ dębowy, rozkładany 120
zł. – 669 393 093
GARAŻ murowany, blisko
centrum. Możliwość rat - 691
069 988
GARAŻ blaszany 5x3 m – 515
176 581
PRODUCENT oferuje różne
rodzaje i wielkości kotłów
C.O. - zapewniamy fachowe
doradztwo 5 lat gwarancji
transport na miejsce - 695
586 333
STÓŁ do tenisa stołowego
marki Polsport na kolkach
cena 500 zł. - 661 832 156
MIÓD po 18 zł. za słoik – 793
080 701
POSZUKUJĘ osoby, która
udzieli prywatnie pożyczki w
wysokości 1500 zł splata w
ratach 6x400 zł stały dochód
pilne – 796 996 694
STARE deski sosnowe, szerokość 20-40 cm, długość 420
cm, grubość 10-30mm, deski
mają 120 lat – 506 487 498
T O TA L N A w y p r z e d a ż w
Restauracji Galery - stoły
krzesła, kredensy, obrazy,
szkło, porcelana, sztućce,
obrusy i inne - 661 059 918
PRZEDWOJENNE meble - sofa
+ 2 fotele, magiel, maszyna do
szycia - 513 563 233
AKORDEON Weltmeister 80
basów - 603 258 997
KOCIOŁ elk. C.O. cena 220 zł
- 075 71 30 614
CEGŁA rozbiórkowa – oczyszczona- 500 599 112

TOWARZYSKIE
21 letni student - dla dziewczyn i
kobiet. Spełnię każde marzenie.
Pełna dyskrecja i higiena gwarantowana. Serdecznie zapraszam
- 791 944 649
MIŁY i dyskretny - 28 latek dla
dziewczyn i pan - 785 978 416
OLIWIA duży biust - francuski
perfekt 100 procent dyskrecji - 721
719 872
PAN dla panów - dyskrecja - 726
243 661
POZNAM dyskretna mila Panią
- do miłych spotkań i wspólnych
weekendowych wypadów. Stan
cywilny bez znaczenia, dyskrecja
zapewniona - 692 723 836
POZNAM dyskretną zadbaną
- z ładnym biustem Panią Bi. do
miłych spotkań. Jestem miłym
średniolatkiem. Dyskrecja zapewniona - 607 495 461
WYSOKI wolny 40 latek - pozna
w celu towarzyskim bezpruderyjną
Panią z lokum - 794 076 166
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REKLAMA
ALF
A

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

PL

TRANSPRIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEANYCH I USŁUGOWYCH

PRYWATNY
GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr. Anna Tuell

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

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

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

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

• wizyty domowe
• praktyka w USA

Restauracja
Przycup w Dolinie

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

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

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

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

www.przycupwdolinie.pl

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

kuchnia polska

RAMY
Serafin

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25

Autoryzowany Przedstawiciel

pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

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

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

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

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

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

MONT-SAT

do OBRAZÓW

Auto-Komis
„Dakar”

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,

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

UTO BANASIAK
A
Bogata oferta pojazdów używanych.
Kredyty, ubezpieczenia.

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400
• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

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

Tel. 075 64 72 111

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

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

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

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

AUTO KOMIS

firma handlowa

ROBERT

TAXI

96 21

ul. Wolności 59

ŚNIEŻKA

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

HOTEL

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

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

Halny

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

075 75 35 835
0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

TAXI

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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Blaski i cienie 1 Maja
Z Estonii przyjechał Martin Frantz, aby zaprojektować
ewangelicki Kościół Łaski. Świątynią upajał wzrok John
Quincy Adams, jedyny prezydent USA, który zanim został głową mocarstwa, stolicę Karkonoszy nawiedził.
Choć w mieście byli w różnym czasie, łączy ich to, że
spacerowali po Aussere Schildauergasse, czyli jeleniogórskim Wojanowskim Przedmieściu, części dzisiejszej
ulicy 1 Maja.Cześć Skandynawii!
Quincy Adams, jeszcze jako
poseł USA w Berlinie, był zupełnie prywatnie w Hirschbergu
w 1800 roku. Urzekła go biel
kościoła. Nie mógł się nadziwić
temu, że jest on wzorowany na
świątyni pw. świętej Katarzyny
w Sztokholmie. Dlatego Skandynawów wspominał miło.
Podobnie jak ówcześni jeleniogórzanie ewangelicy luteranie,
którzy dzięki łasce Karla XII,
szwedzkiego monarchy, mogli
modlić się w jednym z największych sakralnych gmachów nie
tylko na Dolnym Śląsku. Zbijali
też niezłe fortuny na handlu z
krajami zamorskimi. Gdyby sir
John przeniósł się o dwieście lat
w przyszłość, bieli kościoła już
by nie zobaczył, bo świątynię
kilkukrotnie przemalowano.
Pewnie załamałby ręce na widok zniszczonych zdobnych
grobowców ówczesnych bogatych mieszczan okalających
przykościelny park, dawny
ewangelicki cmentarz. Martin
Frantz zaprojektował w Jeleniej
Górze nie tylko kościół, lecz
także Dom Kantora (dzisiejszą
siedzibę parafii) oraz gimnazjum ewangelickie. Cały ten
kompleks dla protestantów
powstał na początku wieku
XVIII. I służył im do roku 1945,
jako że większość niemieckich
mieszkańców Hirschbergu była
takiego właśnie w yznania.
Pewnie Frantz nie przewidział,
że po latach w zaprojektowanej przez niego szkole będą
się uczyć przyszli kucharze z
ewangelikami mający niewiele
wspólnego. A w Domu Kantora
zamieszkają księża działającej
w kościele parafii, w dodatku
– katolickiej. Łaską dla ówczesnych jeleniogórzan, zarówno
ewangelików jak i katolików
oraz ludzi innych w yznań,
były nie tylko świątynie. To
właśnie przy Banhofstrasse
(ulicy Dworcowej), na którą
przechrzczono po otwarciu
dworca i linii kolejowej dawne
Wojanowskie Przedmieście,
otwarto już na początku wieku
XX pierwsze kino, świątynię X
muzy. Z czego zapewne ucieszyli

się także ateiści. Jak podaje Ivo
Łaborewicz, kierownik jeleniogórskiego oddziału Archiwum
Państwowego, na potrzeby kina
wykorzystano dawne pomieszczenia sklepowe, a inwestorem
przedsięwzięcia był nijaki Otto
Herre. – Ekran ustawiony był
od ulicy, a projektor – od zaplecza budynku. Kino było małe:
miało ponad trzy metry wysokości i powierzchnię 84 metrów
kwadratowych. Ale mimo to
nazywało się Welt-Theater, czyli
Światowy Teatr. Obiekt, który
w tym miejscu widzimy dziś,
powstał w 1924 roku, po kilku
rozbudowach. Nazy wał się
Kammer-Lichtspiele-Theater.
– W 1927 roku cofnięto ekran.
Powstała w ten sposób mała
scena i kanał dla niewielkiej
orkiestry. Przed 1945 rokiem
placówka należała do spółki
Schauburg Hirschberg Willi Schultz&Co – przypomina
I. Łaborewicz.Jak wyglądały
pierwsze seanse? Widzowie
siedzieli na twardych krzesłach,
lub stali. O bezpieczeństwo
przeciwpożarowe nie dbano:
można było palić papierosy,
cygara. Pożarów nie odnotowano. Miejsc dla niepalących
nie było Z początku projekcjom
niemego kina przygrywał na
pianinie tapper, którego później wyeliminował dźwięk z
głośników. Kino było chętnie
odwiedzane i do dziś zachowane pod szyldem „Marysieńki”. Ta
nazwa nie ma nic wspólnego z
monarchinią, która leczyła się
w dawnych Cieplicach. Pisząc
za Ivo Łaborewiczem, nazwę
swą przybytek zyskał dlatego,
że żona pierwszego polskiego
dyrektora placówki miała na
imię Maria, zdrobniale – Marysieńka. Widzowie „Marysieńki”,
którzy nawiedzali ten przybytek
w latach rozkwitu Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej, darzą
kino wielkim sentymentem. Ale
i pamiętają charakterystyczny
fetorek, jaki się w tym kinie
unosił. W poczekalni, którą ktoś
w przypływie fantazji wyłożył
potłuczonymi fragmentami
butelek po tanim winie i piwie,

był bufet. Dyżurną słodkością,
chrupaną podczas projekcji był
nie amerykański popcorn, ale
nieco mdłe groszki o smaku
cytrynowym w złośliwie szeleszczących opakowaniach z
folii. Ich miętolenie w dłoniach
skutecznie zagłuszało dźwięk
filmu. Maniacy kina, którzy
siadali na balkonie, znudzeni
bardziej rozwlekłymi obrazami,
wykorzystywali ów groszek
jako amunicję do bombardowania tych z parteru. W latach 90.
ubiegłego stulecia „Marysieńkę”
na dłuższy czas zamknięto z
powodu prac konserwacyjnych.
Efekt remontu można podziwiać teraz. W budynku – oprócz
odnowionego na błysk kina
– działa włoska spaghetteria.
A po solidnej porcji tego specjału można udać się na seans
i zajadać się serwowaną tam
w papierowych tubach prażoną kukurydzą. Widok przed
budynkiem kina praktycznie
przez lata niewiele się zmienił.
Patrząc na prawo, widzimy na
przeciwko siedzibę Cesarskiego
Urzędu Poczty, która działała w
narożnej kamienicy jeszcze w
wieku XIX. Gmach powstał na
przełomie XVIII i XIX stulecia W
przyziemiu były pomieszczenia
kasowe, a na piętrach – biura.
Stąd możemy nadać pocztówkę,
z niemiecka zwaną grussem
(od pozdrowień), na przykład z
widokiem Gnaden Kirche, czyli
wspomnianego już Kościoła
Łaski. To właśnie był bardzo
częstym motywem widokówek,
które właśnie u schyłku wieku
XIX zaczęły robić błyskotliwą
karierę. Mówi się, że pierwsza pocztówka przedstawiała
widok niedaleki, bo odległą o
ponad 20 km od Jeleniej Góry
Śnieżkę. Cesarska poczta jeszcze za niemieckich czasów z
zewnątrz nie licowała raczej z
Jego Cesarską Mością. Jak widać
na starych zdjęciach, gmach był
dość ponury, szary i za ogromny
jak na wąską Banhofstrasse.
Poczta przestała w nim działać,
kiedy na pobliskiej Poststrasse
wybudowano w 1912 roku nowoczesny urząd pocztowy (działający w niezmienionej formie
do dziś). Budynek przeznaczono
na mieszkania. Klatki schodowe
są imponujące i mają łukowate
sklepienia. W drzwiach wciąż
jeszcze tkwią dawne witraże.
(Nie)słodkie wspomnienie W
niemal niezmienionej formie
zachował się narożny sklepik z

przepięknymi zdobieniami na
suficie. Złakniony słodkości spacerowicz w pierwszej połowie
ubiegłego wieku mógł właśnie
tam nabyć ulubione łakocie.
Po 1945 roku ozdoby sklepiku
zaczęły stopniowo niszczeć,
bo nikt nie zadbał o ich odnawianie. Z cukierni lokal stał się
narożną garkuchnią, w której
nie smakowała nawet fasolka po
bretońsku. Na szczęście porcje
nie były wielkie i wyglądały
jak racjonowana na kartki żywność.Nieco przyzwoitości – choć
i tak nie do końca – przyniósł
temu miejscu schyłek PRL. Po remoncie otwarto tam drink bar,
kuszący rozmaitością trunków,
a odstraszający cenami. Pewnie
dlatego ten przybytek odwiedzali głównie dewizowi goście oraz
okoliczni cinkciarze. Później na
róg wróciła, jak za dawnych czasów, cukiernia. Zapach słodyczy
działa jak magnes na nos łasuchów. A obfitość towaru, choć
w innym opakowaniu, sprawia,
że Niemiec przeniesiony z lat
przedwojennych we współczesność, raczej nie zorientowałby
się, że jest w innej epoce.

Uliczne pejzaże
Osoby, które po spacerze
i odwiedzinach w kilku restauracjach na tym trakcie nie
znalazły umiaru, po skuteczne
remedium nie musiały iść daleko. Czekała na nich Apteka pod
Jeleniem. armaceuci reklamowali się już na przełomie XIX
i XX wieku. Z tamtych czasów
pochodzi wizerunek rogacza,
symbolu Jeleniej Góry, osadzony
na frontonie kamieniczki, w
której do dziś znajduje się apteka. Rzeźbiony jeleni byk miał
rogi, ale te do naszych czasów
nie dotrwały. Nie przetrwało też
dawne wyposażenie placówki
w postaci starych mebli. Na
początku XX stulecia zagospodarowano grunt przed apteką,
przy Poststrasse. Wybudowano
tam kamienicę. Dziś na parterze
jest sklep fotograficzny. Głównym punktem Bahnhofstrasse
pozostaje zbudowany w roku
1737 kościół. Powstał w miejscu,
gdzie wcześniej także istniała
świątynia, wówczas poza murami miasta. Spłonęła podczas pożaru, który ogarnął w 1634 roku
dawną Jelenią Górę.Kościółek
służył wiernym do roku 1925,
kiedy to – z powodów nie do
końca wyjaśnionych – kościelne
władze oddały budynek wła-

dzom Hirschbergu. Część wyposażenia przeniesiono wówczas
do parafialnego kościoła św.
Erazma i Pankracego. Do dziś
zachował się tam ołtarz św.
Agaty. Fakt, że zabytek istnieje
do dziś i nadal pełni funkcje
sakralne, należy umieścić w
kategorii cudów. Były, bowiem,
pomysły, aby obiekt zrównać z
ziemią, ponieważ swoim położeniem niemal na środku ulicy
przeszkadzał różnym pojazdom,
które na Banhofstrasse miały za
mało miejsca.Cudem jest także
to, że w roku 1952 świątynia
nie została muzeum ateizmu,
co praktykowano w Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich.Za władzy wielkiego
Stalina, o której sądzono, że
potrwa wiecznie, świątynię
przekazano wiernym prawosławia, którzy na ziemie zachodnie
przybyli z kresów wschodnich.
Dziś po remoncie w 2000 roku
cerkiew błyszczy. Odnowiono
wówczas freski nawiązujące do
czasów bizantyjskich, zaprojektowane przez znanego plastyka
Jerzego Nowosielskiego. Ikonostas, czyli ołtarzowe malowidła
sprowadzono z Lubelszczyzny.
Jeleniogórzanie pamiętają zapewne zakład fotograficzny,
który przez wiele lat mieścił się
w cieniu prawosławnej świątyni. Po 1945 roku nazywał
się „Fotorys”. Choć fotografia
kolorowa była powszechnie
dostępna, w witrynie fotografa
nawet u schyłku wieku XX
wciąż królowały monochromatyczne zdjęcia panów z przydługimi włosami i „pekaesami”
– jak w latach 70. ubiegłego
wieku zwano bakobrody. Były
też panie blondynki w rozmaitych kreacjach.W budynku
obecnie mieści się kancelaria
parafii prawosławnej. Dzięki
staraniom bardzo sympatycznego i energicznego księdza
Bazylego Sawczuka proboszcza
prawosławnych, obiekt został
wpisany na listę zabytków. W
kolejce do fryzjera Idąc dalej, w
stronę Kościoła Garnizonowego, przechodzimy obok kamieniczek, na których parterze są
różne sklepy i zakłady. Jednym
z najstarszych, który tamże się
uchował jest zakład fryzjerski.
Jak widać na zdjęciu z lat 30.
wciąż pozostaje w tym samym
miejscu. W latach PRL pachniał
tanią wodą kolońską. Aby się
ostrzyc trzeba było czekać w
długiej kolejce, bo konkurencji

raczej nie było.Dziś zmieniły
się zapachy i fryzjerów też się
namnożyło. Do renomowanych
salonów trzeba się rejestrować
i słono za wizytę zapłacić. Za
to na 1. Maja kolejek raczej nie
ma. Dochodzimy do dawnego
pałacu, który znajduje się tuż
za wejściem na zaplecze Szkoły
Podstawowej nr 7 i niemal na
przeciwko Domu Kantora i
Kościoła Garnizonowego.O pałacowej przeszłości tego obiektu
świadczy tylko jego kształt:
brama i dziedziniec. Dziś są
tam lokale komunalne, a na
parterze – sklepy. Jeden z nich
niemal kultowy dla okolicznych
mieszkańców. W latach kryzysu
mięsnego w Polsce Ludowej
można tam było kupić kurczaka
w każdej postaci. Nawet ŕ la
kaczka.Świadczył o tym szyld
łatwo w pamięć zapadający:
„Kurczak”. A i w świadomości
jeleniogórzan placówka zachowała dobrą markę, bo – mimo
obecności h ipermarketów
– wielu mieszkańców miasta
wciąż robi zakupy właśnie tam.
Parę kroków dalej znajduje się
siedziba dawnego zajazdu, hotelu i restauracji „Zum Brauen
Hirschen”, czyli „Pod Brązowym
Jeleniem”. Placówka zachwalała
swoje 35 pokojów, łazienki,
piwo klasztorne i niezłą kuchnię.Po 1945 roku cały przybytek
został Hotelem Krakowskim,
jednym z kilku odziedziczonych
po Niemcach w śródmieściu
Jeleniej Góry. Później z placówki
uczyniono „Relaks”. Miały tam
siedzibę różne organizacje oraz
biura.Dziś w dawnych pokojach
hotelowych są biura, pracownie
i służbowe lokale Jeleniogórskiego Centrum Kultury (wcześniej
Regionalnego Centrum Kultury), które zadbało o tradycję
i swoją galerię urządzoną na
korytarzu placówki nazwało
„Pod Brązowym Jeleniem”.Nawiązaniem do dawnych czasów
jest także restauracja, która
ostała się na parterze budynku
i stylowa sala konferencyjna.
Na koniec tej wędrówki warto
wspomnieć, że rozpadający się
gmach dawnego hotelu „Zum
Brauen Hirschen” został solidnie odrestaurowany jeszcze w
latach PRL, w 1987 roku.

tejo
Ciąg dalszy cyklu w
kolejnym numerze ...
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REKLAMA
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.

