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Sudety Jelenia Góra zgniotły
rywala w pierwszym meczu
play-off II ligi koszykówki.
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Miejsce
na twoją
reklamę

• 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...?
Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47

Tel.

(075) 75 24 054,
(075) 75 23 440

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!
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Od kilku do kilkunastu złotych podrożeją bilety komunikacji miejskiej. – To skandal – denerwują się pasażerowie. – Podwyżki są konieczne, aby zakład mógł
funkcjonować na normalnym poziomie – przekonuje
radny Jerzy Lenard.

KRÓTKO Z MIASTA
Działki zagrożone

Podpalenia i rabunki z altanek to prawdziwa plaga
działkowców u progu wiosny.
W minionym tygodniu policja
i straż pożarna odnotowały
kilka tego typu zdarzeń.

Bandzior złapany

Policjanci zatrzymali 17latka, który jest podejrzany
o dwa rozboje, w tym napad
na kiosk przy ul. Karłowicza
na jeleniogórskim Zabobrzu.
Bandyta może spędzić w więzieniu od trzech do 10 lat.

Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej jest nieunikniona
dopiero po kilku miesiącach
funkcjonowania nowych opłat
– mówił podczas posiedzenia
komisji gospodarki komunalnej.
– W ciągu ostatnich 6 lat ceny
biletów wzrosły o 7 procent, a
cena oleju napędowego w tym
samym okresie wzrosła o 64%
– uzasadnia Jerzy Lenard, przewodniczący komisji gospodarki
komunalnej. – Klientów i tak
będzie ubywało, gdyż większość
ludzi jeździ samochodami, dzięki temu są bardziej mobilni. W
jakie sposób miasto chce ich

zatrzymać? – Możemy zaproponować nowoczesny tabor. Ale,
żeby wymieniać stare autobusy
na nowsze, zakład musi mieć
pieniądze – tłumaczy.
Jak twierdzi, nie tylko pasażerowie dołożą do MZK. O 25
procent wzrosła dotacja z budżetu miasta do funkcjonowania
zakładu i wynosi już 6 milionów
złotych. Jerzy Lenard udowadnia
też, że w miastach podobnych do
Jeleniej Góry, bilety są droższe.
– Praktycznie wszędzie miesięczny kosztuje ponad 70 złotych
– pokazuje tabelę.

(tejo)

– Będę w szkole szybciej, bo
uniknę korków. No i za darmo
– mówi z uśmiechem.

Robert Zapora

Autobusem za rogatki
Od 1 kwietnia rozkład jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego stanie się
bogatszy o nowe połączenia, a w trasę wyjedzie linia autobusowa 33. Autobusy
będą obsługiwały Bukowiec, Karpniki, Strużnicę i Gruszków położone w strefie
opłat gminy Mysłakowice. Do Bukowca dojadą niektóre kursy linii nr 3. Linia 33
obsłuży trasę do Karpnik, Strużnicy i Gruszkowa. Będzie kursowała na trasie:
Łomnica Szkoła – Karpniki – Strużnica – Gruszków. Bilet do tych miejscowości
obejmuje dwie strefy przejazdu – kosztuje 4,10 zł. U kierowcy trzeba będzie
zapłacić o 40 groszy więcej.

Spóźnialskim został tylko jeden dzień

Spiesz się powoli – kraksa przy Lubańskiej

Od jutra (1 kwietnia) tracą ważność stare dokumenty
tożsamości. Nowego dowodu nie ma jeszcze około
600 jeleniogórzan.

Przez kilkadziesiąt minut
skrzyżowanie Trasy Czeskiej
i ulicy Lubańskiej było częściowo zablokowane. Powodem
była kolizja, do jakiej doszło
w niedzielę po godz. 9 z winy
kierującej samochodem marki
Opel. Uderzyła w prowadzonego przez inną kobietę fiata
punto. Jak powiedziała nam
poszkodowana, żeby uniknąć
potrącenia pieszych idących
chodnikiem, zjechała ze skarpy i uderzyła w przyczepę z
reklamą, stojącą na poboczu.
Obydw ie pa n ie pogot ow ie
ratunkowe zawiozło do szpi-

Bez dowodu będą kłlopoty
– W porównaniu z innymi
miastami, to niewiele, a jeleniogórzanie zmobilizowali się i zdążyli
na czas. Kolejek obecnie nie ma,
ponieważ przychodzą już tylko pojedyncze osoby – mówi Krystyna
Chyczewska, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich.
Urzędnicy przypominają, że z
książeczkowym dowodem będzie
kłopot z otrzymaniem kredytu,
na poczcie nie wydadzą listu, nie
wypłacą w banku pieniędzy, ani

nie założą konta. Mogą być także
kłopoty, kiedy posiadacza starego
dowodu wylegitymuje policja.
Kto złoży wniosek na ostatnią
chwilę, nie ma szans na odbiór
dokumentów tożsamości w ustawowym terminie. Na nowy dokument trzeba poczekać około 30
dni. Można, oczywiście, składać
wnioski o nowy dokument także
i po pierwszym kwietnia.

(AGA)

W patriotycznych rytmach
Grupa „Paka Buziaka” i jej solistka
Joanna Kowalewska z Młodzieżowego Domu Kultury zakwalifikowały
się do ścisłego finału konkursu
pieśni patriotycznej. Podczas koncertu galowego w ubiegły czwartek
wskazano także pozostałych laureatów. To zespół wokalny AMI z
gimnazjum oraz Akord ze Szkoły
Podstawowej w Nowogrodźcu, Daria
Jabłoński z zespołem z Leśnej, grupa
„Oktawa” z Bolesławca oraz Natalia
Urbańska, gimnazjalistka z Kowar.
Wszyscy zaśpiewają podczas gali
finałowej w Operze Wrocławskiej.
Publiczności podobał się także zespół
„Kopernikusy” z cieplickiej „trójki”
(na zdjęciu).

Tyle, że większość pasażerów
to młodzież. A tym akurat najmniej zależy na tym, aby jechać.
– Jak tylko się ociepli, przerzucę
się na rower – mówi Tomek.

Fot. Marek Komorowski

Podwyżki
od czerwca?
Na razie nowa taryfa to tylko propozycja zmian, ale poparli ją radni komisji
gospodarki komunalnej. Projekt musi
jeszcze uzyskać zgodę związków zawodowych MZK. Dopiero po tym zostanie
przedstawiony radzie pod głosowanie.
Jak planuje Jerzy Lenard, nowa taryfa
powinna wejść w życie w połowie roku.
Nie wiadomo jednak, czy rada zgodzi
się na proponowane podwyżki.
W ubiegłym roku planowano wprowadzenie rewolucyjnych zmian, ale po
nagłośnieniu sprawy – m.in. w naszym
tygodniku, władze miasta schowały
projekt uchwały do szuflady.

płacimy obecnie 63,2 zł. Nowa
cena to 75 złotych.
Więcej zapłacimy też za bilet
jednorazowego przejazdu na
terenie Jeleniej Góry. Ten podrożeje z 2,24 zł do 2,3 zł.
Planuje się wprowadzenie
także now ych miesięcznych
taryf „komfort” oraz „ekstra”.
Przeznaczone są one dla tych,
którzy do tej pory mogli jeździć za darmo, ale wg nowego
regulaminu, stracą przywileje.
Bilet „komfort” ma kosztować
10 złotych, „Standard” o połowę
mniej.
Ale są też opłacalne propozycje. Rewolucyjne mają być nowe
bilety, na dowolną liczbę dni, od
sześciu do nawet pół roku. Przykładowo, pasażer może kupić
sobie bilet na 50 dni, albo na 123
dni. Zapłaci znacznie mniej niż
za bilet miesięczny.
Radni proponują także bilet
na wszystkie strefy. Przeznaczony jest on dla tych, którzy
jeżdżą przez kilka stref opłat,
np. z Podgórzyna do Jeżowa
Sudeckiego.
Mniej zapłacą także jeżdżący
przez dwie strefy (np. Piechowice – Jelenia Góra). Normalny
obecnie kosztuje 4,1 zł, nowa
proponowana cena to 3,8 zł.
Jak oszacował dyrektor MZK
Marek Woźniak, nowe taryfy
zwiększą przychody zakładu
o 700 tysięcy złotych rocznie.
– Tak naprawdę jednak trudno
to dokładnie wyliczyć. Więcej
będziemy mogli powiedzieć

Pasażerom po kieszeni

Fot. Konrad Przezdzięk

– Bilety i tak są już drogie.
We Wrocławiu jednorazow y
normalny kosztuje 2 złote, u nas
2,24 zł – mówi Maciek, licealista
z „Elektronika”. – A przecież tam
jest nieporównywalnie więcej
linii, autobusy jeżdżą co kilkanaście minut. Nie jak u nas,
co pół godziny albo i rzadziej.
Podobnego zdania jest Tomek,
jego kolega ze szkoły. – Czy w
zamian MZK zaproponuje chociaż więcej kursów autobusów?
– pyta.
Co zawiera nowa taryfa opłat,
opracowywana przez komisję
gospodarki komunalnej? Najwięcej podrożeją bilety miesięczne, ważne od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dla
przykładu, za bilet normalny
na terenie strefy Jeleniej Góry


Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

tala, ale żadna nie odniosła
poważniejszych obrażeń. Jedna pozostała na obserwacji.
Sprawczyni wypadku została

ukarana mandatem w wysokości 300 złotych.

Pani Irenie Kempisty,
Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy
współczucia po stracie

SYNA
składa zespół Jelonki.com
Joanna Kowalewska
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Państwowe
już nie tuczy

Hubert Papaj, szef rady miejskiej,
zapowiada, że nie będzie korzystał
z przywilejów, których nadużywali
jego poprzednicy w JEW

Poprzedni zarząd szastał
pieniędzmi, jak mógł. Jeleniogórzanie byli oburzeni, kiedy
w ubiegł ym roku włodarze
JEW podjęli decyzję o sponsorowaniu... Miedzi Legnica!
Region legnicki jest o wiele
bogatszy od okolic Jeleniej Góry
i bez trudu Miedź znalazłaby
sponsora na miejscu. Poza tym,
w okolicach Legnicy nie ma
ani jednej elektrowni wodnej.
Ale właśnie stamtąd wywodzi
się... były już prezes Zbigniew
Kieras. Sama informacja o
sponsorowaniu Miedzi dotarła
do ludzi dopiero wtedy, gdy klub
z Legnicy ogłosił to na swojej
stronie internetowej.
Ale to nie koniec niezrozumiałych wydatków poprzednie-

go zarządu. Grube pieniądze (z
naszych informacji wynika, że
między 80 a 100 tys. złotych)
zarząd przeznaczył na dofinansowanie... dnia inwalidy w
Zgorzelcu! Warto podkreślić, że
ze Zgorzelca wywodzi się eksdyrektor zakładu Wojciech Mrok.
To tylko jeden z przykładów.
Sporo kosztował y też podróże służbowe obu (JEW ma
dwuosobowy zarząd) członków
zarządu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miesięczne
delegacje opiewały na kwotę...
1500 złotych. W tym większość
dotyczyło podróży z domu do
pracy. Prezes i dyrektor dojeżdżali praktycznie codziennie,
korzystając oczywiście z służbowych samochodów.

Fot. Konrad Przezdzięk

Pod młotek

Wydatki ponoszone przez zarząd JEW były jednak niczym w
porównaniu z obrotami spółki.
Dość powiedzieć, że za ubiegły
rok działalność elektrowni
przyniosła 17 milionów złotych
zysku! 40 milionów złotych
spółka chce przeznaczyć w tym
roku tylko na remonty swoich
obiektów. Dla porównania,
roczny budżet gminy Lwówek
Śląski (ok. 20 tys. mieszkańców) to niewiele ponad 18
milionów złotych. Za to gmina

musi utrzymać szkoły, budynki
komunalne, urząd, ośrodki
zdrowia itd...
O wydatkach szefów elektrowni wodnych chcieliśmy
porozmawiać z nimi już kilka
miesięcy temu. Zarząd jednak
jak oka w głowie strzegł tajemnicy i nie chciał, by informacje
o działalności firmy przedostały się na zewnątrz. Próbowaliśmy kilkanaście razy umówić
się na rozmowę z prezesem
Z big n iewem K iera sem. Za

Kura znosząca złote jaja
W skład Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych wchodzi 28 elektrowni z województwa dolnośląskiego i okolic Opola. JEW w praktyce jest kurą znoszącą złotej jaja.
Dlaczego? Pozyskuje energię ze źródeł ekologicznych. Koszty takiej produkcji są
niskie. JEW nie musi się też martwić o zbyt. Odbiorcami są koncerny produkujące
energię z innych źródeł, jak np. Energia Pro. Prawo nakazuje takim producentom,
by część produkowanej energii pochodziła właśnie ze źródeł ekologicznych. Muszą
więc ją kupować od innych, czyli np. od JEW.
Jeleniogórskie Elektrownie Wodne zatrudniają ponad 200 osób (głównie są to
pracownicy obsługi elektrowni) i produkują rocznie 200 megawatów energii.
Miasto chce pozbyć się gruntów
i gmachów, aby podreperować
komunalne finanse. Po raz kolejny
majętne osoby mogą zainteresować się przetargiem na jeden
z najpiękniejszych budynków
Jeleniej Góry, secesyjny dom handlowy przy ulicy Długiej. Pochodzący z początku ubiegłego wieku
gmach, zwany popularnie Domem
Dziecka, na początku lat 90. gruntownie wyremontowano.
Teraz inwestorzy z grubym
portfelem będą mogli kupić kilka
innych atrakcyjnych gruntów
oraz lokali.
Miejsc do zabudowania w Jeleniej Górze wciąż jest sporo.
Część z nich wykupiono, ale na
placach nie dzieje się nic. Czy to się
zmieni? Nie wiadomo. Wiadomo,
że na nowego właściciela czekają
działki w centrum miasta (między
innymi w al. Wojska Polskiego i
przy ulicy Zamenhoffa), jak i w
Cieplicach (ul. Zielona, Wolności,
Jagiellońska). Miasto chce także
spieniężyć działki blisko al. Jana
Pawła II. W sumie do kasy miasta
może wpłynąć nawet 17 milionów
złotych, o ile wszystkie transakcje
uda się przeprowadzić.

(tejo)

podległych koncernowi.
– W zarządzie są po prostu
osoby z Jeleniej Gór y. Pani
prezes Ma łgorzat a Wójci kStasiak nie jest w żadnej partii
– uza sadnia Hubert Papaj,
dyrektor JEW i przewodniczący
rady miejskiej w Jeleniej Górze,
członek Platformy Obywatelskiej. – Ona tworzyła tę spółkę,
po objęciu rządów przez ludzi
PiS, została od niej odsunięta.
A ja? Pracowałem trzy lata w
dawnym Zakładzie Energetycznym w Jeleniej Górze, później
sześć lat w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej. Jestem
więc związany z branżą energetyczną.
Hubert Papaj zapewnia, że
nowe władze będą rozważniejsze w wydatkach.
– Nie zamierzam korzystać
z dojazdów do pracy samochodem sł użbow ym. Podobnie
pani prezes – mówi. – Chcemy
też przyjrzeć się innym wydatkom. Zamierzamy w większym
stopniu finansować sport jeleniogórski. Nie zapomnimy
tez o regionie, w którym leżą
elektrownie wodne wchodzące
w skład spółki – deklaruje.
Jak będzie? Czas pokaże.

Robert Zapora

JEW chce przeznaczyć na remonty i budowy swoich obiektów
w tym roku 40 milionów złotych. Na zdjęciu powstające
zaplecze elektrowni Bobrowice 4

Kombinowali z matmą
Silnie i obliczenia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa – tym przez kilka dni
zajmowali się gimnazjaliści z regionu jeleniogórskiego podczas I Wiosennej Szkoły
Matematycznej. Przedsięwzięcie zakończyło się wczoraj (niedziela). Tematem
wiodącym była kombinatoryka.
To zmieniona formuła tradycyjnej Zimowej Szkoły Matematycznej, która od kilkunastu
lat była organizowana przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1im Żeromskiego oraz
matematyków z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Tym razem organizatorzy
postawili na gimnazjalistów z

regionu jeleniogórskiego, entuzjastów matematyki. Ci udowodnili, że królową nauk można
polubić nie tylko w szkolnych
ławach, lecz także pośród pięknych krajobrazów przedgórza
Karkonoszy. Uczniowie zmagali
się z zadaniami z zakresu kombinatoryki w ośrodku Hottur w
Borowicach.
Fot. Organizator

Samochody służbowe, ekskluzywne gabinety – na takie
luksusy pozwalali sobie członkowie zarządu Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych. Prezes i dyrektor spółki
zostali odwołani tuż przed świętami.

każdym razem było to jednak
niemożliwe. Nie udało nam
się nawet porozmawiać przez
telefon. Podobne problemy
miały też inne media.
Paradoksalnie, to nie wydatki były powodem odwołania
zarządu. W marcu zmieniła się
rada nadzorcza spółki. Nowym
jej szefem został Dariusz Stolarczyk, były prezes Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze.
Nowa rada odwołała zarząd.
Zbigniewa Kierasa i Wojciecha
Mroka zastąpili odpowiednio
Małgorzata Wójcik-Stasiak oraz
Hubert Papaj, przewodniczący
rady miasta.
Oficjalnie powodem zmian
była zmiana koncepcji funkcjonowanie spółki. W praktyce
była to tylko roszada polityczna. Poprzedni zarząd oraz
rada nadzorcza były w różnym
stopniu związane z PiS. No i
byli to ludzie spoza regionu. W
radzie nadzorczej zasiadał na
przykład... starosta powiatu
limanowskiego Jan Puchała
(sympatyk PiS-u).
JEW jest spółką córką Energii
Pro, której właścicielem jest
grupa kapitałowa skarbu państwa Tauron Polska Energia. Po
objęciu rządów w Polsce przez
PO zmieniły się władze Tauronu. Zmieniają się też i rady
nadzorcze oraz zarządy spółek

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk



Uczniowie podczas jednego z wykładów

– Poznali matematyczne zawiłości dzięki staraniom nauczycieli
ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze: Iwony
Hajder i Sławomira Wiśniewskiego oraz pracownika naukowego
UWr Michała Śliwińskiego –
mówi Paweł Domagała, dyrektor
popularnego „Żeroma”.
Wśród wykładowców pojawili
się także ci, którzy jeszcze nie
tak dawno temu sami siedzili w
ławach popularnego „Żeroma”, a
dziś studiują matematykę: Marcin
Preisner i Paweł Józiak.
Przez sześć dni zmagano się
w matematycznych meczach i
uczestniczono w pełnej łamigłówek lidze zadaniowej. W wolnych chwilach były wycieczki
po borowickich szlakach. W
kolejnych edycjach szkoły mają
uczestniczyć uczniowie gimnazjum St. Raphael z Heidelberga
(Niemcy).

(tejo)
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RYTM TYGODNIA
Pechowa kontrola

Dwóch policjantów zostało
lekko rannych w miniony
wtorek. Podczas czynności,
które wykonywali przy kolizji dwóch samochodów,
najechał na nich kierowca z
Jeleniej Góry, który krajową
trójką sunął za szybko. Życiu
funkcjonariuszy nie zagraża
niebezpieczeństwo.

Budują na Krótkiej

FOT. PROJECTO-MARCHIPRAG
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Rogami po
chmurach

Ogrodzono teren tymczasowego parkingu na rogu
ulic Krótkiej i Mrocznej. Do
2006 roku był tam obskurny pawilon z blachy, który
wyburzono. Wcześniej stały
tam budynki browaru jeleniogórskiego. W tym miejscu
powstaną stylizowane kamienice mieszkalno-usługowe.

Płonął stary dworzec

Fałszywy alarm

Straż miejska została wezwana w minioną sobotę na
ulicę Paderewskiego, gdzie
miało dojść do pogryzienia
dzieci przez psa. Na szczęście
informacja nie potwierdziła
się. Warto jednak uważać na
wałęsające się bezpańskie
czworonogi, które mogą ludziom zrobić krzywdę.

Książnica
prawie gotowa

Kończą się prace budowlane
przy Książnicy Karkonoskiej.
W przebudowanej siedzibie
byłej Biblioteki Grodzkiej przy
ulicy Bankowej montowane
są urządzenia i wstawiane
meble. Inwestycja zostanie
oddana do użytku w maju, a
na czytelników będą czekały,
między innymi, nowoczesne
sale ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do
Internetu.

Radio włącza alarm

Na wyjące alarmy samochodów pozostawionych przy
placu kard.Wyszyńskiego
narzekają mieszkańcy pobliskich kamienic. Powód jest
dziwny: alarmy włączają się
reagując w ten sposób na
fale radiotelefonów, którymi
taksówkarze komunikują się
z bazą. Zjawiskiem zajęła się
straż miejska.

Plama zablokowała

Przez niemal godzinę w
miniony czwartek został sparaliżowany ruch w Jeżowie
Sudeckim. Powód to plama
oleju, która wyciekła z kanalizacji burzowej. Strażacy
zneutralizowali wyciek, a
ustaleniem jego pochodzenia
zajmie się inspektorat ochrony środowiska.

Jedna z wizualizacji wstępnego projektu wieży opracowana
przez czeskie biuro architektoniczne.
Nowy gmach będzie wznosił się na dawnym Helikonie
Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego to za mało
dla Jeleniej Góry. Symbolem miasta stanie się obiekt
znacznie wyższy, masywniejszy i bardziej monumentalny. Drapacz chmur, którego zwieńczeniem będzie jeleń,
zaprojektują w stolicy Karkonoszy czescy architekci.
Ma swoją Tour Eiffel Paryż,
Lizbona może poszczycić się zabytkową Torre de Belém, charaterystyczne wieże telewizyjne
wzniesiono w wielu miastach, w
tym Berlinie, Moskwie i Pradze.
Wprawdzie Jeleniej Górze daleko
do potęgi tych metropolii, ale
będzie miała podobny sięgający
nieba symbol.
Wszystko w ramach obchodzonego właśnie roku jubileuszowego. – Wieża nie stanie wprawdzie
w tym roku, ale na pewno zostanie
wmurowany akt erekcyjny i dopięte wszystkie formalności – zapewnia Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. Powstają
także wstępne projekty budowli,
które zostaną poddane pod społeczną konsultację. Ten, który
jeleniogórzanom się spodoba najbardziej, zostanie zrealizowany na
wzniesieniu zwanym Helikonem,
tuż za Wzgórzem Krzywoustego.
Do 1945 roku znajdowała się tam
świątynia dumania i park.
Autorami będą czescy architekci: Václav Aulicka, Jiří Kozák i Alex
Bém, projektanci słynnej praskiej

wieży telewizyjnej Żiżkov. – Już są
po wstępnych rozmowach z samorządowcami – dowiedzieliśmy się
w wydziale architektury i urbanistyki magistratu. – Naszkicują trzy
wersje budowli, a szczegółowo
opracują tę, którą wybiorą mieszkańcy miasta – usłyszeliśmy.
Jaka to będzie wieża? Na pewno
wyższa od mierzącej 35 metrów i
stojącej na Wzgórzu Krzywoustego strzelistej budowli z tarasem
widokowym. Według wstępnych
zamierzeń nowa wieża, która stanie w bezpośrednim sąsiedztwie
dzisiejszej, osiągnie wysokość 80
metrów, co uczyni ją najwyższym
budynkiem w Jeleniogórskiem.
Nie będzie to także jedynie
wieża z punktem widokowym,
ale rodzaj centrum historycznorozrywkowego i siedzibę jednej z
miejskich placówek kulturalnych
oraz innych związanych z tą branżą instytucji – Miejsce różnych
wystaw, wydarzeń artystycznych,
do którego będzie się chciało
przychodzić nie tylko turystom,
lecz także jeleniogórzanom – zakładają pomysłodawcy. Liczą na

to, że w nowym budynku uda się
wyeksponować część zbiorów
muzeów Karkonoskiego i Przyrodniczego.
W budynku zostaną zamontowane trzy windy: jedna szybkobieżna, która zabierze gości tylko
na taras widokowy i znajdującą
się tam restaurację. Dwie pozostałe będą wolniejsze i zatrzymają
się na poszczególnych kondygnacjach, gdzie urządzone zostaną
sale wystawowe. W przyziemiu
wieży powstanie także duża

sala multimedialna z miejscami
dla pięciuset osób. A istniejący
poniemiecki „grzybek” zostanie
wkomponowany w całość.
Pomysłodawcy uwzględnili
część sugestii jeleniogórzan, którzy postulowali wzniesienie takiego obiektu. I dlatego jego zwieńczeniem będzie rzeźba jelenia.
Platforma widokowa z restauracją
będzie przy tym ruchoma, tak
– aby turyści bez poruszania się
mogli zobaczyć panoramę całej
Kotliny Jeleniogórskiej.

Kto za to zapłaci? – Mamy już
wstępne gwarancje z kilku funduszy unijnych. Liczymy na pozostałe
transze. Część środków zostanie
wygospodarowana w budżecie
na przyszły rok. Zastanawiamy
się także, czy nie przeprowadzić
składki społecznej – zapowiadają
włodarze Jeleniej Góry. Koszt inwestycji to około 40 milionów euro.
Budowa potrwa 10 lat, a pierwsi
goście wejdą na 910 urodziny
miasta w 2018 roku.

Konrad Przezdzięk

Wieże widokowe w Jeleniej Górze
Najstarszą tego typu budowlą jest obiekt znajdujący się w Maciejowej wzniesiony w 1875 roku. Drugą wieżę zbudowano
na Górze Sołtysiej w Cieplicach, dawnym Malinniku w 1899 roku. W 1911 roku stanęła Wieża Cesarska (Keiserturm) na
Hausbergu (Wzgórzu Zamkowym, dziś Krzywoustego). Postawiono ją dla uczczenia jubileuszu 800-lecia Jeleniej Góry, a na
budowę złożyli się ówcześni jeleniogórzanie.

Vollenweider zaczaruje muzyką
Światowej sławy multiinstrumentalista zagra w cieplickim Parku Zdrojowym w majowy weekend podczas
jednego z koncertu na 900–lecie Jeleniej Góry. To
tylko część atrakcji, które czekają na mieszkańców i
turystów już za miesiąc.
Vollenweider znany przede
wszystkim z perfekcyjnej grze na
harfie oraz wielu innych instrumentach, twórca niezliczonych
przebojów i kompozytor muzyki
filmowej, przyjedzie do Jeleniej
Góry 1 maja z Drezna. Gwiazdor
da koncert w cieplickim Parku
Zdrojowym. Imprezę poprowadzi
Tomasz Kammel, znany prezenter telewizyjny.
O kulisach wizyty mistrza
Vollenweidera opowiedział nam

Jarosław Gromadzki, szef Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
– Wyposażenie Szwajcara zmieści
się w trzech tirach. Bazą muzyka
będzie Drezno, bo tam jest czterogwiazdkowy hotel – mówi J.
Gromadzki.
Występ Adreasa Volleweindera
będzie clou programu wielkiego
koncertu. Wcześniej wywodzący
się z Jeleniej Góry gitarzysta Marek Napiórkowski zaprosi Annę
Marię Jopek, Dorotę Miśkiewicz,

Henryka Miśkiewicza oraz Artura
Lesickiego.
3 Maja to tradycyjne obchody
rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Będzie też „Koncert dla Miasta”.
Zabrzmią największe przeboje
Edwarda Czernego w wykonaniu
Urszuli Dudziak i tenora Dariusza
Stachury. Poszczególne utwory
będą dedykowane każdej z dziel-

nic Jeleniej Góry. 3 Maja w
Parku Zdrojowym zaczyna
się także Wiosna Cieplicka.
Patronem medialnym
imprez jest portal i
tygodnik Jelonka.
com

(tejo)

Ułożymy żywą flagę
2 maja, plac Ratuszowy będzie areną koncertu gwiazd polskiej sceny rockowej:
Kultu, Voo-voo, Leniwca. Będzie też prezentacja herbów Jeleniej Góry oraz niecodzienne obchody Święta Flagi. – Postaramy się „ułożyć” największą w Polsce
żywą flagę. Każdy, kto przyjdzie na rynek, dostanie biały lub czerwony balonik.
Mile widziane będą także białe lub czerwone stroje – zapowiadają organizatorzy.

Fot. Organizator

Dwie jednostki straży
pożarnej gasiły w miniony
czwartek wieczorem pożar w
upuszczonym budynku stacji
w Miłkowie. Ktoś podpalił
znajdujące się tam śmieci.
Mieszkańcy miejscowości są
przekonani, że to dzieło podpalacza: to nie pierwszy tego
typu incydent we wsi.
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wasze fotki Nasze Pociechy

Ania

Damianek

Sebastian

Asia

Krzyœ

Weronika

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

Sprowadzali do Jeleniej
Góry amfetaminę, kokainę, tabletki ekstazy.
Twierdzą, że nic na tym
nie zarobili a po prochy
jeździli, bo bali się odmówić swojemu szefowi.
Wkrótce w sądzie zapadnie wyrok w sprawie grupy przestępczej Azada A.
Szajka działała przez ponad rok i
sprowadziła gigantyczne, jak na nasze
warunki, ilości narkotyków.
Zdaniem śledczych, wszystkim kierował Azad A. urodzony w Azerbejdżanie a od jakiegoś czasu mieszkający
w Polsce. Kupował on narkotyki od
hurtowników z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego. Pozostali
ludzie grupy przestępczej byli „zatrudnieni” głównie do transportu.
Azad kupował towar i umawiał się
na kwotę, po czym wysyłał kierowcę
w umówione miejsce. Pieniądze
dawał kierowcom, by wręczyli je na
miejscu.
Zwykle transakcja – jak wynika z
zeznań świadków – odbywała się na
jakimś przydrożnym parkingu, lub
też w charakterystycznym miejscu
w mieście. Kierowcy jeździli do
Kłodzka, Wrocławia, Środy Śląskiej,
okolic Opola. Często nawet nie
wiedzieli, od kogo biorą narkotyki.
Mieli czekać o umówionej godzinie
w umówionym miejscu, aż ktoś do
nich podejdzie.
Współpracownicy Azada wykazywali się godnym podziwu poświęceniem i bezinteresownością. Lepiej,
niż wolontariusze w charytatywnym stowarzyszeniu. Na przykład,
jeden z kierowców Marek Z. zeznał,
że nie otrzymał nigdy pieniędzy od

Charytatywny gang

Azada. Tak samo jego konkubina
Monika G. Jeździli dlatego, gdyż Azad
ich o to poprosił. Znali się, gdyż byli
sąsiadami. Azad dawał kierowcom
jedynie na paliwo do samochodu.
Marek Z. w zamian za robotę raz
dostał okno plastikowe, kilka razy
otrzymali też działkę narkotyków,
żeby dobrze się zabawić.
Azad też zlecał swoim współpracownikom mielenie magnezu
w młynkach. Uzyskany proszek
służył mu on do rozdrabniania
narkotyków po to, by zwiększyć ich
wagę a w konsekwencji – więcej
na nich zarobić. Współpracownicy
oczywiście nie wiedzieli, po co mielą
tabletki magnezu. No i – rzecz jasna
– robili to za darmo, z czystej uprzejmości. Marek Z. nawet kiedyś kupił
magnez za własne pieniądze. Nie
mógł przecież odmówić sąsiadowi
pomocy.

Jednak wyraz największego uznania dla szefa Marek Z. dał po jednym
z wyjazdów do Kłodzka, oczywiście
po towar. Pojechał razem z Moniką
G. Policja wiedziała o tym kursie,
gdyż już od jakiegoś czasu prowadziła
dochodzenie. Kiedy Marek z Moniką
wracali, w Głuszycy zatrzymał ich
patrol. Marek wsiadł do radiowozu
i rozmawiał z funkcjonariuszem,
drugi z policjantów przystąpił do
przeszukiwania auta. Monika towar
przewoziła w staniku i kiedy policjant
się odwrócił, wyrzuciła paczuszkę
w krzaki.
Następnego dnia Marek Z. z innym współporacownikiem Azada
Leszkiem K. pojechali w to miejsce na
przeszukanie terenu. Towar udało się
odzyskać. Za to poświęcenie także nie
dostali nic ekstra.
Dokładnie nie wiadomo, ile narkotyków udało się sprowadzić do

Czy nowy Teatr Zdrojowy ożywi życie kulturalne Cieplic?

W XIX–wiecznym gmachu powstanie najbardziej
nowoczesny teatr na Dolnym Śląsku dzięki fortunie z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Będzie atrakcją dla turystów, kuracjuszy oraz wszystkich, którzy
narzekają na nudę w Cieplicach.
Sukcesem zakończyły się starania miasta o wsparcie z UE
remontu teatru w Parku Zdrojowym. Teatr ma otrzymać 10
milionów złotych. Aplikacja o
unijne środki na remont obiektu
awansowała z trzeciego miejsca
listy rezerwowej i dostała się na
podstawową listę programów do
sfinansowania w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz
tzw. funduszy norweskich. Teraz
oceni go komisja monitorująca
w Brukseli. Następnym etapem
będzie wizytacja pracowników
z Norwegii, którzy na miejscu
zapoznają się z tematem i wystawią pozytywną opinię. – Gdy
tylko otrzymamy informację, że
możemy podpisać umowę z EOG,
będziemy mogli zacząć wydawać
pieniądze – dodaje Bogdan Nauka, dyrektor teatru.
– Wejście z listy rezerwowej
do podstawowej jest ogromnym
sukcesem teatru – podkreślił
przewodniczący komisji, radny
Cezary Wiklik podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury w
Teatrze Zdrojowym. – To fantastyczna sprawa, która otwiera
nowe możliwości.

Pozyskane środki dyrekcja
planuje przeznaczyć m.in. na
rewitalizację sali widowiskowej
i przywrócenie jej pierwotnego
wyglądu z 1836 roku. Wówczas
właśnie powstał gmach teatru
dworskiego wzniesiony według
projektu Alberta Tollberga. Architekt z Legnicy wziął przykład
z podobnego budynku w Berlinie.
Prace konserwatorskie w tym
zakresie przewidziane są na
dwa lata. – Zapewniam jednak,
że przez ten okres teatr wciąż
będzie funkcjonował – zaznacza
dyrektor Nauka. W ramach prac
na widowni odcięta zostanie też
część loży, a w jej miejsce powstanie kabina projekcyjna, elektryka
i akustyka. Wymieniona zostanie
podłoga i fotele.
Wyremontowana będzie scena,
podniesiony zostanie dach, pogłębione podscenie i wydzielony
orkiestron, co pozwoli wrócić do
repertuaru muzycznego. Zakończenie projektu zaplanowane jest
na 2012 rok.
Dzięki temu w Cieplicach powstanie najpiękniejszy i najbardziej nowoczesny teatr na
Dolnym Śląsku.

– Chcemy, aby można tu było
w pełni prowadzić działalność
kulturalną skierowaną przede
wszystkim do dzieci, turystów i
kuracjuszy. Obecnie teatr prowadzi działalność adresowaną do
przedszkoli i młodszych klas szkół
podstawowych, a w ramach klasy
teatralnej zajęcia warsztatowe
mają uczniowie II LO.
O fundusze z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego teatr
starał się już po raz drugi. – Cztery lata temu ubiegaliśmy się o

(OBE)
Będzie nowa uczelnia

nie starając się o sfinansowanie
całej inwestycji. Przy pierwszym
rozdaniu zajęliśmy 24 miejsce.
Byliśmy więc zmuszeni do podzielenia inwestycji na etapy, z których cztery mamy już za sobą
– ukończenie w stanie surowym
dobudówki, w której powstaną
garderoby, toalety, szatnia i
recepcja, odnowienie elewacji i
iluminacja zabytkowego teatru,
fasada szklana zaplecza socjalnego. W ubiegł ym tygodniu
podpisaliśmy umowę na wykonanie prac wykończeniowych
wewnątrz przybudówki – mówi
Bogdan Nauka.
Rok temu podczas kolejnego
rozdania EOG, dyrekcja złożyła
nowy wniosek o rewitalizację

Teatru Zdrojowego zajmując
ostatecznie trzecie miejsce na
liście rezerwowej. Później trafił
na listę główną. Daje to niemal
100 procent pewności na otrzymanie wsparcia.
– Na tę dotację wszyscy czekaliśmy już od dawna i jesteśmy
bardzo zadowoleni, że w końcu
się udało – mówi Małgorzata Turowska ze Stowarzyszenia „Miłośnicy Cieplic”. – Teraz niestety
Cieplice są kulturalną pustynią,
na której wieczorami właściwie
nic się nie dzieje. Teatr dostał
szansę, aby to zmienić.

(AGA)
Fot. Agnieszka Gierus

Miliony na scenę

Jeleniej Góry. Marek Z. i Leszek K. w
chwili zatrzymania mieli przy sobie
9 kg amfetaminy. Wozili też kokainę
i tabletki ekstazy. Zwykle wiedzieli
po co jadą. Posługiwali się jednak
skróconymi nazwami. Na kokainę
mówili „to lepsze”, amfę - „polskie” a
na ekstrazę po prostu – tabletki.
Sprawa niedługo sie zakończy. Z
sześciu oskarżonych czworo przyznało się do winy i dobrowolnie poddało
karze. Wśród nich był Marek Z. i Monika G. On dostał rok więzienia, ona – 2
lata w zawieszeniu na 4 lata.
Na ławie oskarżonmych pozostał
już tylko sam Azad oraz jego współpracownik Krzysztof W. Oczywiście
nie przyznają się do winy. I choć
termin najbliższej rozpracy wyznaczono na Prima Aprilis, oskarżonym
zapewnie nie będzie od śmiechu.

Bogdan Nauka cieszy się z zapowiadanej
rewitalizacji Teatru Zdrojowego

– To radosna nowina dla jeleniogórzan i mieszkańców Ziemi
Jeleniogórskiej – mówi Wacław
Demecki, założyciel Wyższej
Szkoły Menedżerskiej. – 6 marca br. prof. Barbara Kudrycka,
Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego udzieliła zgody na
utworzenie uczelni niepublicznej
pn. Wyższa Szkoła Menedżerska
w Jeleniej Górze.
Jeleniogórska Wyższa Szkoła
Menedżerska powstaje na bazie
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego legnickiej WSM.
– Zespół naukowy i administracyjny nowej jednostki czeka
ogrom pracy, ale uruchomienie
jeleniogórskiej uczelni jest o tyle
łatwiejsze, że od dwóch lat w Sobieszowie mamy swój obiekt po
zespole szkół przemysłu drzewnego – dodaje dr Józef Kusiak,
wicekanclerz uczelni. – Kompleks budynków przechodzi
teraz gruntowną modernizację.
Tworzymy m.in. bardzo nowoczesną salę audiowizualną, w
pełni skomputeryzowaną, wyposażoną w najnowsze urządzenia.
Słowem – na miarę XXI wieku.
Muszę dodać, że władze Jeleniej
Góry tworzą dobry klimat wokół
naszej uczelni, co dodatkowo
mobilizuje nas do pracy.
Na początek jeleniogórska
WSM będzie kształciła na kierunkach: zarządzanie i inżynieria
produkcji oraz matematyka.
– Już myśłimy o kolejnych specjalnościach, jak np. pedagogika
(II stopień), socjologia i psychologia – dodał dr Kusiak.

(jer)
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Rozwiązłość
w głupocie
Pisaliśmy niedawno o czternastoletniej dziewczynie, która wplątała się w prostytucję,
ale po kilku kontaktach z
klientami rozmyśliła się i z
płaczem wyznała wszystko
matce. Faceci, którzy z nią
baraszkowali, odpowiedzą
przed są dem za stosun k i
seksualne z nieletnią. To
nie aniołki, przynajmniej
jeden z nich jest sutenerem,
pozostali też – wygląda na to
– zarabiają na obsługiwaniu
albo wykorzystywaniu prostytutek. Jeśli pójdą siedzieć,
dobrze się stanie.
Dziewcz ynka poszła po
rozum do głowy. Ile jej podobnych w ten sposób nie
postąpiło, tego nikt nie wie.
A szkoda, bo dobrze byłoby
wiedzieć, żeby pomoc im wygrzebać się z sytuacji, w które
się powplątywały i z których
same wyjść nie potrafią.
Na internetow ym forum
ktoś ze zdumiewającą znajomością realiów napisał o rozpowszechnieniu w Jeleniej
Górze usł ug seksualnych.
Nie w tym jednak problem.
Panienki ogłaszające się w
prasie albo zatrudnione w
agencjach towarzyskich to
dorosłe kobiety. Dysponują
pełnią praw – mogą nie tylko
wybierać posłów senatorów,
eurodeputowanych, radnych
cz y prez ydenta państ wa i
miasta, ale też wychowywać
własne dzieci – w większości
mogłyby zarabiać na życie
inaczej, choć pewnie mniej.
W Rosji w latach 90. ubieg łego w iek u, pa rę lat po
upadku tam komuni zmu,
soc jologow ie zba d a l i ż yciowe d ą żen ia d ziewcząt
z w iel k ich m i a st . Bl i sko
połowa oświadczyła, że ich
marzeniem jest zostać ekskluzy wną prostytutką, bo
to oznacza wielkie zarobki i
niemęczące zajęcie.

Rzeczniczka praw dziecka
Ewa Sowińska, laureatka
trzeciego miejsca w rankingu
„Washington Post" na Idiotę
Roku 2007, zatroskała się o
naiwne polskie dziewczęta i
powiedziała ostatnio, że powinno się u nas ustawowo zakazać kontaktów seksualnych
do osiemnastego roku życia.
Zapewniła t ym pomysłem
– nie pierwszy już raz – mnóstwo uciechy felietonistom
oraz ich czytelnikom, a sobie
poważne szanse w rankingu
na ten rok. Powstrzymam się
od kpin z pani rzecznik, której
wydaje się, że ustawowym zakazem można takie problemy
rozwiązać.
W Stanach Zjednoczonych
od lat za uprawianie seksu z
niepełnoletnimi grożą srogie
kary, a na dodatek równie
mocno karane jest uprawiania
prostytucji. Tak się przy tym
składa, że – w porównaniu z
liczbą mieszkańców – liczba
nieletnich prostytutek jest za
Atlantykiem znacznie większa
niż u nas.
Wolę wprawdzie typ głupoty zademonstrowany przez
panią rzecznik od jego przeciwieństwa w yrażonego w
pamiętnej kwestii niesławnej
pamięci Andrzeja Leppera,
który zapytał z wdziękiem
buraka pastewnego: czy można zgwałcić prostytutkę? Ale
jeszcze bardziej wolałbym
brak głupoty, szczególnie na
eksponowanych stanowiskach
w administracji państwowej.
Żałuję, że nie da się pójść
drogą wytyczoną przez panią
rzecznik i uchwalić zakazu
zajmowania stanowisk państwowych i samorządowych
oraz pełnienia funkcji wybieralnych przez głupców. To
znaczy uchwalić się da, ale
skutków to nie przyniesie.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Uliczne rewolucje

Zmianami w nazewnictwie jeleniogórskich ulic
ma się zająć rada miejska
na jednym z najbliższych
posiedzeń. Propozycje już
opracowano. Jeśli radni
w yrażą zgodę, cieplicka
część ulicy Wolności będzie
się od lipca nazywała aleją
Schaffgotschów. To ku pamięci rodu magnackiego,
k tór y do 1945 rok u był
posiadaczem większości
dóbr w Kotlinie Jelenio górsk iej, w t ym Cieplic.
– To bardzo dobry pomysł
– mówi Ivo Łaborewicz,
k ierown i k odd zia ł u A rchiwum Państwowego w
Jeleniej Górze. Radni przegłosują także propozycję
powrotu do starej nazwy
placu Ratuszowego, który
znów ma się nazywać Rynkiem. Wrócą także nazwy
podcien i: Suk ien n i ków,
Ku śn ier z y, P r z ę d z a r z y,
Maślane, Pończoszników
i Zbożowe. Klub radnych
Platformy Oby watelskiej
w yst ą pi z w n iosk iem o
zmianę nazwy ulicy Długiej na Prezydencką, a rajcy Prawa i Sprawiedliwości
zaproponują , a by u l ic a
Krótka nazwana została
mianem Sprawiedliwych.
Lewica zgłosi wniosek o
nadanie placu przed siedzibą LiD naz w y Sk wer
Aleksandra Kwaśniewskiego. Nieoficjalnie wiadomo,
że zmiany zostaną przyjęte
pozytywnie.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

– Słyszałem, Józek, że
mówią na ciebie: prezydent
Jagniątkowa

– No wiesz, Jureczku, hehe,
ma się to poważanie wśród
swoich

(anzol)

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

– Kurczę, jakoś mnie
prezydentem Czarnego to
nikt nie chce zrobić…
Józef Gajewski, były radny, Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Koniec języka
za przewodnika
Kiedy na początku lat 90.
odwiedziłem francuski region
Alzację, pewien miły mieszkaniec Strasbourga spy tał
mnie, czy w Jeleniej Górze
wszyscy mówią po niemiecku.
Zdziwiłem się nieco i odpowiedziałem, że wybiórczo mówią,
ale na pewno nie wszyscy. – U
nas wszyscy – odparł z chytrym uśmieszkiem Francuz.
I spojrzał podejrzliwie. – Jak
to możliwe mieszkać z kimś
niemal przez ścianę i nie znać
jego mowy?
Alzacja nie jest do końca trafnym porównaniem z naszym
pograniczem. Bo Alzatczycy to
tacy sfrancuziali Germanowie,

którzy mają swój alzasisch, dialekt będący mieszanką języków
francuskiego i niemieckiego.
Pieszczony przez alzackich
patriotów, a ostatnio coraz
częściej na fali mody na pielęgnowanie takich lingwistycznych rarytasów – doceniony
i hołubiony przez większość
Alzatczyków.
W 1990 roku Francuzi zachłystywali się nie tyle samą
Polską, co zjawiskiem odesłania komuny do lamusa historii. Ich zachwyt był tyle entuzjastyczny, co krótkotrwały.
Poczuli zbawczą misję, że jak
nam pokażą, jak to jest u nich,
to my przejmiemy to na polski

grunt. I będzie świetnie. Pokazali i o nadwiślańskim kraju
zapomnieli nadal kojarząc go
głównie z Papieżem, Wałęsą
oraz pijaństwem.
Dziś jesteśmy w Unii Europejskiej. Ludzie, którzy ledwo raczkowali, kiedy ja zwiedzałem alzackie browary i delektowałem
się ichnią choucroutte (rodzaj
bigosu, ale nasz lepszy), dziś
są pełnoletni. Mamy fundusze
unijne, dwanaście gwiazdek
iluminuje nam drogę ku świetlanej przyszłości. Nie musimy
– jak wtedy – jeździć po wizy do
konsulatów i ambasad.
Jedno się t ylko niewiele
zmieniło: nie mówimy dalej
po niemiecku. I to niezależnie
od tego, czy stosunki są akurat
ocieplone, czy wieje od nich
lodowatymi oddechami Lecha Kaczyńskiego oraz Angeli
Merkel.

Powiedzenie: jeśli chcesz
dobrze poznać wroga, musisz
biegle nauczyć się jego języka,
straciło na aktualności. Zresztą
nawet wówczas, kiedy Niemcy
wrogiem naszych byli, niespecjalnie sprawdzało się w
praktyce. A Polacy wojenne
zaszłości przekazują z pokolenia na pokolenie. Wskutek
tego ci, którzy wojny nawet nie
widzieli, pałają do sąsiadów zza
Odry i Nysy – pisząc delikatnie – uprzedzeniem, a ostrzej
– nienawiścią. Podświadomie
drażni ich mowa Goethego i
automatycznie blokują się nie
chcąc jej poznawać.
– Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande
gehen – napisał wspomniany.
– Kto chce zrozumieć poetę,
musi iść do kraju poetów. Dlatego twierdzę, że nic tak nie
zbliża ludzi jak poznanie ich

języka oraz doświadczenia z
rzeczywistości przeżywanej
właśnie dzięki tej znajomości.
Niestety, wpisuję się w grono
tych, którzy z niemieckim radzą sobie kiepsko. Tyle że nie z
racji uprzedzeń lub nienawiści.
Liznąłem nieco niemczyzny
w podstawówce i na tym się
skończyło. Teraz sam i z własnej woli nadrabiam zaległości,
choć – podobno – im umysł
starszy, tym języki chłonie
gorzej.
Polakom do Germanów daleko, ale i punktów zbieżnych
z dziejami Alzacji sporo jest.
Choćby wspomniana wojna i
fakt, że i mieszkańców Strasbourga bardzo długo trzeba było
przekonywać, żeby po 1945
roku polubili sąsiadów, którzy
mieszkają dwa kilometry od
centrum miasta, za granicznym mostem nad Renem. Do

dziś na widok Niemców raczej
entuzjazmem nie pałają. Ale
ich język znają.
Nasze ziemie z Niemcami
łączy pewna, nie do końca
dosłowna, historyczna ciągłość trwania oraz bliskość
granicy. Świeradów, dawny
Filinsberg, ze względu na inwazję kuracjuszy zza Odry i
Nysy, stał się miastem szyldowo
dwujęzycznym. Ekonomia robi
swoje a lud – chcąc nie chcąc
– niemieckim włada i to niezależnie od emocji, przeszłości
oraz politycznych zapatrywań.
Czy to samo czeka Jelenią Górę?
Pewnie tak. Dlatego nawet po
18 latach wciąż warto skorzystać z tej alzackiej lekcji.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Brudna gra

Wersja prokuratury
O tej sprawie zrobiło się głośno w 2006 roku, kiedy policjanci zostali aresztowani. – Od 2004 do 17 maja 2005 jako funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zbierali informacje mające na celu skompromitowanie prokuratora
prokuratury okręgowej oraz funkcjonariuszy CBŚ – czytamy w oficjalnym komunikacie jeleniogórskiej prokuratury. – Podjęli
się tych czynności na polecenie Andrzeja L. oraz Zdzisława M. podejrzanych w innym śledztwie prowadzonym przeciwko nim
przez tegoż prokuratora. Zależało im bowiem na tym, aby w ten sposób doprowadzić do wyłączenia prokuratora i funkcjonariuszy CBŚ od dalszego prowadzenia przeciwko nim postępowania o tzw. pranie pieniędzy, oszustwa bankowe itp.W zamian
za tę przysługę Andrzej L i Zdzisław M., którzy podawali się za oficerów ABW obiecali funkcjonariuszom policji, załatwienie im
pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
działań poza prawem. Wzięliśmy
sprzęt i... milczeliśmy. Czekaliśmy,
co stanie się dalej. Nie stało się nic,
więc go oddaliśmy – mówi Bogumił
Z.. – Ten aparat to zabawka do
robienia zdjęć dzieciom w piaskownicy. Gdybym miał zamiar robić
zdjęcia operacyjne, zaopatrzyłbym
się w znacznie lepszy – dodaje Z.

Robili za aktorów

– Zostaliśmy wciągnięci w bagno – komentuje Bogumił Z., jeden z dwóch policjantów oskarżonych o zbieranie haków na prokuratora. W sądzie zapadł wyrok w tej
głośnej sprawie. Obaj byli funkcjonariusze zostali skazani na więzienie w zawieszeniu i grzywnę.
W zamian za obietnicę awansu
i pracy w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego skazani eksfunkcjonariusze mieli zbierać informacje
kompromitujące prokuratora. Ich
„promotor” okazał się jednak przestępcą. Policjantów aresztowano.

Sprawa znalazła finał w sądzie.
Udało nam się porozmawiać z
jednym z oskarżonych.
– Nie zbieraliśmy żadnych
materiałów kompromitujących
– mówi stanowczo były policjant.
– Owszem, otrzymaliśmy od Jacka

Koledzy tropili
Prokuratura nie chce oceniać wyroku sądu. Postępowanie przeciwko policjantom
początkowo prowadzili śledczy z Jeleniej Góry – koledzy prokuratora, na którego
policjanci rzekomo zbierali haki. Dopiero później została ona przekazana do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu. Jednak jeszcze przed wydaniem wyroku opiekę
nad sprawą przejęli prokuratorzy z Jeleniej Góry, gdyż we Wrocławiu rozwiązano
wydział, który ją prowadził. Mimo prób, nie udało nam się porozmawiać o tym z
prokuratorem okręgowym w Jeleniej Górze.

M. (właściciel hurtowni budowlanej w Jeleniej Górze) propozycję, by
znaleźć coś na prokuratora.
Jedyne informacje, jakie mu
przekazał, były bardzo ogólne.
– Powiedziałem tylko Jackowi, że
jeśli jest to młody prokurator i od
niedawna pracuje w prokuraturze
okręgowej, to na pewno nie popuści, bo będzie chciał się wykazać
– mówi policjant. – To wszystko.
Nie jest to chyba powód, by mnie
skazać?
Po co w takim razie policjanci
wzięli od przestępcy aparat fotograficzny? – Myśleliśmy, że chce nas
sprawdzić, czy jesteśmy zdolni do

– Jacek M. nie postawił nam
sprawy tak, jak to zarzucała prokuratura: materiały na prokuratora
w zamian za pracę w ABW. Gdyby
tak było, od razu nabrałbym podejrzeń – mówi. – Sprawa pracy
w ABW wyszła później, trochę
spontanicznie.
Z. nie ma wątpliwości, że on i
jego kolega zostali wplątani w tą
grę. – Komuś zależało na tym, by
odnieść spektaklularny sukces.
Scenariusz był już poukładany,
brakowało tylko aktorów. No i
znaleźliśmy się my – mówi.
Oskarżono ich głównie na podstawie zeznań Jacka M., który jest
już na wolności, gdyż – choć sam
w sprawie tkwił po uszy – dobrowolnie poddał się karze i otrzymał
wyrok w zawieszeniu. Postępowanie w sądzie potwierdziło, że
policjanci nie zrobili z aparatu
użytku, poza tym, że jeden z nich
wykonał nim kilka rodzinnych
zdjęć na próbę.
Z. twierdzi, że nieprawdą jest
też, jakoby to Andrzej L. i Zbigniew
M. zlecili im szukanie haków. – Z
Andrzejem nie rozmawiałem ani
razu. Raz go tylko widziałem,
ale rozmawiał z nim Jacek M.
Jacek przedstawił mi Zbigniewa
jako funkcjonariusza ABW. On
temu nie zaprzeczył, widocznie
dlatego, że nie słyszy. Trzeba do

niego głośno mówić, żeby coś
zrozumiał. Z tego powodu nawet
na sali sądowej siedział blisko
sędziego – przekonuje.

Zagmatwane tło

Niejasne są też kulisy aresztowania policjantów, które odbyło
się pod koniec marca 2006 roku.
– Głównym zarzutem było to, że
uniemożliwiliśmy aresztowanie
Andrzeja L., który w tym czasie był
w szpitalu na oddziale kardiologii
– mówi. – W tym samym dniu w
szpitalu przypadkiem był Krzysiek
(drugi z policjantów – przyp. aut.).
Przyjechał w odwiedziny do żony,
która przebywała na oddziale
położniczym. Mnie w ogóle tam
nie było. Poza tym, Andrzej L. po
wyjściu ze szpitala nigdzie się nie
ukrywał. Można było go swobodnie zatrzymać w jego domu.
Inna sprawa, to to, że policjanci
zostali osadzeni w areszcie... w
Jeleniej Górze! – Połowę z siedzących tam ludzi sami wsadziliśmy – mówi. – Nie było dla nas
przyjemne, że musieliśmy z nimi
przebywać. A spędziliśmy tam 72
dni. Dlaczego nie wywieziono nas
do aresztu we Wrocławiu, gdzie
nikt nas nie znał?
Bogumił Z. nie ma wątpliwości,
że został skazany tylko dlatego,
że wcześniej siedział w areszcie.
– Sprawę rozdmuchano na całą
Polskę. Byliśmy nawet w Teleexpresie – mówi. – Nikt wtedy nie
chciał słuchać naszych argumentów. Gdyby teraz okazało się, że nic
z niej nie wyszło, w prokuraturze
rozpętałaby się burza i pewnie
poleciałyby głowy. I tak jestem
wdzięczny sędziemu za to, że
oczyścił nas z zarzutu przyjęcia
korzyści majątkowych.

Vivat Universitas! Pomogą na życiowym zakręcie
Ania, która trzy miesiące temu zaszła w ciążę, długo
zwlekała z podzieleniem się tą informacją z ojcem
dziecka. Gdy ten dowiedział się o wszystkim, postawił
przyszłej matce ultimatum: albo aborcja, albo wyrzucenie Anny na bruk. Dziewczyna znalazła pomoc w
Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zainteresowani studiami na
Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki wrocławskiej
Akademii Ekonomicznej, mogą
przyjść jutro (wtorek), aby
bliżej zapoznać się z ofertą
uczelni. Placówka niebawem
zmieni nazwę na Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu. W
trakcie spotkania chętni poznają zasady i terminy rekrutacji na
rok akademicki 2008/2009.
Sejm zdecydował już o zmianie nazwy AE na Uniwersytet
Ekonomiczny. Znacznie podnosi
to rangę uczelni i uczyni Jelenią
Górę miastem uniwersyteckim.

Teraz sejmowa ustawa czeka
tylko na ratyfikację w Senacie
i podpis prezydenta.
Władze uczelni we Wrocławiu zdają sobie sprawę z
rangi jeleniogórskiego Wydziału Gospodarki Regionalnej
i Turystyki. – Dlatego ogólne
rozpoczęcie roku następnego
akademickiego dla całego UE
odbędzie się w Jeleniej Górze
– zapowiada Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.

Angela

Nie miała pracy, nie utrzymywała
kontaktów z rodziną, nagle cały świat
zawalił się jej na głowę. Anna nie wiedziała czy wybrać siebie czy dziecko,
które i tak nie miałoby gdzie mieszkać
i co jeść. Na szczęście dowiedziała się o
istnieniu OIK.
Tam została bardzo ciepło przyjęta.
Psycholog zaprosiła Annę do gabinetu.
Dziewczyna o wszystkim opowiedziała. Nadmieniła, że chyba ciążę usunie
dla dobra wszystkich. – Nie wolno zabijać nienarodzonych – odpowiedziała
Ani Adela Czujerkiewicz, psycholog
ośrodka. Szybko udało się znaleźć dla
przyszłej mamy pokój w domu samotnej matki z dzieckiem w Pobiednej, do
którego kierowniczka ośrodka chciała
ją jeszcze tego samego dnia odwieźć
własnym samochodem.
W postać Ani wcieliła się nasza
dziennikarka, która chciała sprawdzić,

czy rzeczywiście OIK działa prawidłowo. Została bardzo pozytywnie
zaskoczona. W rzeczywistości nie brakuje bowiem osób, które mają kłopot
podobny do problemu Ani.
– Ośrodek stworzony został właśnie
z myślą o nich. Tu staramy się rozwiązywać problemy, które ludziom
wydają się nie do rozwiązania. W
każdej dziedzinie życia – mówi Maria
Karpińska, kierownik ośrodka. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Przychodzą ludzie, którzy stracili kogoś bliskiego, pieniądze, spowodowali

wypadek, nie radzą sobie z dziećmi i z
różnymi innymi sprawami – wymienia psycholog Adela Czujerkiewicz.
Najczęstsze przypadki dotyczą niestety przemocy w rodzinie, kłopotów
z nieuczciwymi pracodawcami, którzy
krzywdzą dziewczyny wyjeżdżające
do pracy w innych krajach oraz prób i
myśli samobójczych.
– Pomagamy, ale trzeba tej pomocy
chcieć – tłumaczy Maria Karpińska.
– Często bywa tak, że człowiek przychodzi do nas, mówi nam o swoich
problemach, po czym znika, nie
odbiera telefonu, unika naszych pracowników. Jesteśmy w stanie pomóc
w każdej sytuacji pod warunkiem, że
druga strona chce współpracować.

Angelika Grzywacz

Tu znajdziesz wsparcie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się przy ulicy Słowackiego 13,
pokój 25 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) udziela pomocy
psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej i prawnej nieodpłatnie. OIK
czynny jest od godziny 8 do 20. Można również otrzymać pomoc telefonicznie
dzwoniąc pod numery telefonu (075) 75 59 199, 607 55 04 69, 607 55 04 84,
607 99 8052 lub 607 55 0453.

Przekroczyli
uprawnienia

Wyrok zapadł w piątek przed
świętami. Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze przyznał, że wielu zarzutów
nie udało się udowodnić. Odrzucił
zarzut o przyjęciu korzyści majątkowej. Uznał, że policjanci są winni
przekroczenia uprawnień, chociaż
ich działania nie przyniosły żadnych
szkód. – Skutki ich działań były znikome – mówił sędzia Andrzej Żuk,
uzasadniając wyrok. – Przekazali
zleceniodawcom jedynie drobne i
nieistotne uwagi na temat prokuratora, które można było uzyskać przy
minimum wysiłku. Jednak faktem
jest, że jakieś informacje przekazali.
Jako policjanci powinni sobie zdawać sprawę, że nie wolno im było
podejmować działań poza swoimi
uprawnieniami i nie informując
przełożonych.
Bogumił Z. został skazany na rok
więzienia w zawieszeniu na 3 lata,
Krzysztof H. – na rok i 3 miesiące
w zawieszeniu na 3 lata. Obaj też
zapłacą grzywny. Mają też zakaz
pracy w policji na 5 lat. Wyrok nie
jest prawomocny, ale policjanci
nie zdecydowali jeszcze, czy się
odwołają.

Mieć to z głowy

– Z jednej strony bardzo chciałbym dowieźć prawdy, a z drugiej
– mieć to już jak najszybciej za
sobą – powiedział Bogumił Z. – Nie
twierdzę, że jestem w tej sprawie
czysty jak łza. Ale jeśli zasłużyłem
na karę to nie większą, nić nagana
w pracy.
Bogumił Z. i Krzysztof H. nie
pracują już w policji, gdyż przeszli
na emerytury.

(ROB)
Podziel się procentem

Do końca kwietnia można
przekazać jeden procent podatku dochodowego na konto
organizacji pożytku publicznego. W tym roku podatnicy mają ułatwione zadanie
– wystarczy, że w zeznaniu
podatkowym wskażą, komu
chcą podarować pieniądze, a
resztą zajmie się fiskus. Wcześniej sam podatnik musiał
wpłacać część podatku, zadbać
o dowód wpłaty, a następnie
wykazać przekazaną kwotę
w zeznaniu PIT.
– Teraz podatnik nie ponosi
z tego tytułu żadnych kosztów.
Wystarczy tylko, aby zadeklarował się w zeznaniu, a resztą
zajmiemy się już my – mówi
Jan Krzyżak, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Jeleniej Górze.
W jednym zeznaniu podatkowym mamy prawo do
wpisania jednej organizacji
pożytku publicznego, której
chcemy przekazać część swojego podatku. Kiedy składa się
kilka zeznań podatkowych, w
każdym można wpisać innego
obdarowanego.

(AGA)
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Nie kradnij

Przez kilkadziesiąt lat była ozdobą budynku przy ulicy
Wolności. Od czasów, kiedy przed 1945 rokiem powstawał tam likier Staniszowianka (“Echt Stonsdorfer”),
po lata PRL, gdy w budynku działało przedsiębiorstwo
budowlane. Znikła. Nikt nie wie, kiedy i jak. Co się stało
z Dianą?

nas!
dzieże w obiektach sakralnych.
Ze świąt yń systemat ycznie
giną najcenniejsze elementy
w ystrojów, a przestępc y są
doskonale zorientowani w wartościowych zasobach świątyń.

Wojciech Kapałczyński: – Jeleniej Górze
znajduje się kilkanaście wolnostojących rzeźb,
które należałoby objąć ściślejszą ochroną
konserwatorską, np. figura bogini Flory przy
pl. kard. Wyszyńskiego (na zdjeciu). Z urzędu
robimy to tylko wtedy, gdy istnieje wyraźne
zagrożenie zniszczeniem. Tymczasem obiekty
niezarejestrowane są zagrożone, ale bardzo
trudno jest namówić właścicieli, aby wpisali je do
rejestru zabytków
ani sprawcy, ani
obiekt nie zostali odnalezieni
– wyjaśnia W.
Kapałczyński.
Jego zdaniem największą
plagą są kra-

Ułatwieniem dla złodziei jest
fakt, że większość kościołów,
szczegól n ie w n iew iel k ich
miejscowościach, nie posiada
żadnych dodatkowych zabezpieczeń, które mogłyby utrudnić szabrowniczy proceder.
– W najgorszym roku liczba
kradzieży doszła do dziesięciu
– dodaje.

Licytowali z serca
Prawie trzy tysiące złotych udało się zebrać
podczas marcowej aukcji w klubie „Kaligrafia”.
Pieniądze wystarczą na dwumiesięczną kurację
antygrzybiczną dla Patryka, chłopca chorego na
białaczkę limfoblastyczną.
Sześciolatek jest już po kosztownym zabiegu
przeszczepu szpiku kostnego. Przed nim jednak
jeszcze długie i nie mniej kosztowne leczenie. Dzięki hojności jeleniogórzan, rodzicom, przynajmniej
na początku, będzie dużo łatwiej.
Licytację nietypowych gadżetów zorganizował
samorząd studencki Akademii Ekonomicznej, a
poprowadził Jacek Grondowy, aktor Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego. Oprawę muzyczną
zapewnił zespół „W tym sęk”
Najbardziej aktywnym licytatorem okazał się
prorektor Akademii Ekonomicznej, prof. Jarosław
Witkowski, który za sumę około 1 tys. zł nabył
dzieła jeleniogórskich fotografików. Zdjęcie na
pierwszej stronie naszego tygodnika wygrała
5-letnia Nina. Rodziców laureatki prosimy o
kontakt z redakcją.
Ojciec i mama Patryka nie spodziewali się, że
aukcja może spotkać się z tak dużym odzewem.
Szczerze wszystkim dziękują.

(AGA)

Patryk z tatą byli zaskoczeni
hojnością darczyńców

Równie często urząd ochrony zaby tków otrz ymuje informacje o zniknięciach pomników, rzeźb, zabytkowych
elementów ozdobnych, pieców
kaf low ych. Giną także rzeczy z obiektów opuszczonych
– z dawnych pałaców, domów,
dworków. – Nie znamy jednak rzeczy wistych liczb, bo
właściciele często w ogóle nie
zgłaszają tego typu kradzieży
– często boją się albo sami
biorą w n ich ud z i a ł . D wa
lata temu zauważ yłem np.,
że znikła rzeźba, akt leżącej
kobiet y, sprzed sanatorium
“Agat”. I nikt przez cały ten
czas nie zgłosił do nas tego
faktu – usł yszeliśmy od W.
Kapałczyńskiego.

Nie brakuje obiektów, które
wciąż są rozkradane. To pałac w
Tomaszowie czy kominki w pałacu w Maciejowcu. – Prawie na
naszych oczach rozbierany był
zabytkowy piec kaflowy, a proces wymuszania na właścicielu,
by podjął jakieś działania okazał
się bardzo mozolny – potwierdza i dodaje, że ludzie szabrują
ile się da, a przepisy prawne są
bardzo skomplikowane i często
zaskakujące. – Przykładowo,
prokuratura stwierdza, że jeśli
mamy do czynienia z prywatnym właścicielem, możemy wystąpić przeciwko niemu tylko
na drodze cywilnej, co znacznie
utrudnia i wydłuża całą sprawę
– mówi konserwator.

Agnieszka Gierus

Figura Diany trafiła
do Staniszowa

Wpisz perełkę do rejestru
Tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków leżą w kwestii ochrony konserwatorskiej. SOZ nadzoruje je, sprawdza, czy są
na swoim miejscu i w jakim są stanie. Jeśli sami właściciele nie są zainteresowani, obiekty nie zostają wpisane do rejestru
zabytków. Aby obiekt znalazł się w strefie ochrony konserwatorskiej należy zadbać o to samemu. Trzeba przede wszystkim
wykonać podstawową dokumentację konserwatorską (700-800 zł). Właściciele nie chcą mieć też stale na plecach konserwatora zabytków, który kontroluje stan obiektu. Ale ten, kto wpisał obiekt do rejestru, może starać się o dotację na jego
remont. Kiedy nie przynosi dochodu, można starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Trzy lata bez Papieża

Na najbliższą środę (2.04)
w trzecią rocznicę śmierci
papieża Jana Pawła II we
wszystkich kościołach odbędą
się msze święte poświęcone
pamięci Ojca Świętego. W
Sanktuarium Podwyższenia
Krzyża Świętego po mszy
świętej, po godz. 19 odbędzie
się koncert. Zabrzmi „Stabat
Mater” Pergolesiego. W kościele św. Erazma i Pankracego uroczystość modlitewna
rozpocznie się od godziny
18. Po 21. zaplanowano Apel
Jasnogórski. Potem wierni
zobaczą prezentację multimedialną zatytułowaną „Santo
Subito” (Od razu święty). O
21.31 czyli dokładnie wtedy,
kiedy trzy lata temu zmarł
Papież, rozlegnie się bicie
dzwonów. Okolicznościowe
nabożeństwa zostaną odprawione wszystkich innych
świątyniach, ale nie będzie
Białego Marszu, który dotąd
organizowany był w tę smutną kwietniową rocznicę.

Angela

O włos od śmierci

Gdyby kierowca seata wyjechał z bocznej drogi na ulicę
Sudecką o pół sekundy później,
najprawdopodobniej nie przeżyłby zderzenia z jadącym od strony
centrum Jeleniej Góry jeepem. Do
groźnego zderzenia pojazdów doszło w miniony wtorek. – Byłem
już z 50 metrów przed nim, gdy
nagle ruszył i zajechał mi drogę.
Nie miałem żadnej szansy na
zatrzymanie się. Uderzyłem go w
bok tuż za siedzeniem kierowcy, a
impet wyrzucił nas do rowu gdzie

dachowaliśmy – mówił kierujący
jeepem. Obydwa pojazdy siła
zderzenia wyrzuciła na pobocze.
Auta dachowały.
W obydwu autach zadziałały
poduszki powietrzne, które złagodziły skutki kolizji. Świadkowie
wypadku powiedzieli nam, że
kierowca seata wielokrotnie
wjeżdżał na Sudecką, gdzie nieustannie panuje duży ruch, na
granicy ryzyka. Tym razem nie
zdążył.

Mar

Fot. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

Dewastacje i kradzieże są na porządku dziennym w dawnych
kaplicach funeralnych przy kościele garnizonowym

Fot. Marek Komorowski

ni nie miał wystarczających
środków – wyjaśnia Wojciech
Kapałczyński, szef delegatury
Służby Ochrony Zabytków w
Jeleniej Górze.
Kolejnym krokiem będzie
wpisanie Diany do rejestru
zabytków, w którym jeszcze
nie figuruje. Dzięki temu cenny
obiekt zostanie objęty ścisłą
ochroną konserwatorską. – Jeśli
o zarejestrowanie wystąpi osobiście właściciel, ma szansę na
pomoc finansową i dotację na
prace konserwatorskie. A koszt
konserwacji Diany nie jest mały
– wynosi około 20 tys. zł.
Takiego szczęścia jak pomnik
Diany nie miały niedźwiadki
stojące przy schodach budynku
na ul. Krasickiego. – Dom, przy
którym stały wpisany był do
rejestru zabytków, więc ochrona obejmowała również je.
Niestety, nie udało się ich upilnować i padły łupem złodziei. O
przestępstwie powiadomiliśmy
organy ścigania, ale do dzisiaj

Fot. Jerzy Wrona

Fot. Konrad Przedzięk

Czy przepiękna rzeźba podzieliła los kaflowych piecy,
drewnianych i kamiennych
figurek, kominków i sakraliów,
na które ostrzą sobie zęby miłośnicy zabytków, którzy chcą
wzbogacić swoją kolekcję niekoniecznie zgodnie z prawem?
Obiekt przy ulicy Wolności
trafił w końcu do rąk osoby
prywatnej. Pod koniec roku
pomnik Diany zniknął z dotychczasowego miejsca. Urząd
ochrony zabytków uspokaja
jednak – marmurowa Diana
została przekazana do pałacu
w Staniszowie. Ale w wielu
przypadkach dawne precjoza
giną bezpowrotnie.
– Właściciel prywatnej posesji
zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy pomnik mógłby
zostać przekazany do Staniszowa, ponieważ Diana bardziej
związana jest z tą miejscowością niż z Jelenią Górą. Nowy
właściciel zobowiązał się do
wyeksponowania jej w galerii i
konserwacji, na którą poprzed-


Fot. Konrad Przedzięk
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Strach pod Śnieżką

Troje policjantów z komisariatu w Karpaczu zostało
zawieszonych w czynnościach.
– Kradzieży jest coraz więcej,
kto będzie pilnował porządku
– denerwują się właściciele pensjonatów. – Panujemy nad sytuacją – zapewnia komendant
komisariatu Tomasz Kościcki.
Turyści boją się przyjeżdżać
do miasta pod Śnieżką. – W
święta skardziono dwa samochody. Wcześniej z parkingu
zniknęło luksusowe audi – mówią ludzie. – Czy nikt nie pilnuje
porządku?
– Nie mamy żadnych braków
kadrowych, mimo tego, ze troje
policjantów zostało zawieszonych – zapewnia komendant
komisariatu policji w Karpaczu
Tomasz Kościcki – Są cztery
nieobsadzone etaty w dochodzeniówce, ale dostałem już
wsparcie z Jeleniej Góry.
Policjanci ze stolicy Karkonoszy będą pracować w
kurorcie pod Śnieżką do czasu
uzupełnienia wakatów.
– Jeszcze w tym miesiącu
przybędzie nam dwoje funkcjonariuszy, mężczyzna i kobieta,
którzy skończyli kursy podstawowe i będą pełnić służbę
patrolową – mówi komendant
Kościcki.
I pokazuje statystyki z
których wynika, że od kilku
lat spada liczba przestępstw
popełnianych w Karpaczu.
– Kilka dużych grup złodziei
samochodów zostało rozbitych,
ale nadal pojawiają się nowe.
Cały czas prowadzimy działania
– zapewnia.
Karpaccy policjanci rozpoczęli też wspólne patrole w
górach ze strażą graniczną.
– Mamy na wyposażeniu quada
i dwa razy w miesiącu nasz
funkcjonariusz i strażnik jadą w
strefę nadgraniczną, odwiedzają wszystkie schroniska. Turyści
bardzo pozytywnie odbierają
obecność funkcjonariuszy na
szlakach – mówi komendant.

Mar

Muszą łamać prawo

Rytm Tygodnia
Będzie świetlica

Rozpoczął się remont dawnego klubu Izery w centrum
Starej Kamienicy. Znajdzie się
w nim szkoła języków obcych
będzie też sala przeznaczona
na wiejskie zabawy. Swoją
siedzibę będzie miała też informacja turystyczna, której
w gminie Stara Kamienica
dotychczas nie było. Remont
budynku potrwa jeszcze kilka
tygodni. Władze zamierzają
miedzy innymi urządzać w
nim wystawy prac artystów
amatorów z różnych miejscowości gminy Stara Kamienica.

Niemiec się nie napali

– Wszyscy łamią przepisy i jadą w lewo przez
podwójną ciągłą, ale to ryzyko bo z dołu i z góry
jadą jak na wyścigach – mówi sołtys
Krystyna Kędzierska-Czubek
– Wyremontowana droga krajowa nr 3 to bubel – mówią
mieszkańcy Radomierza. Dlaczego? Większość z nich
nie może wyjechać z domu w stronę Jeleniej Góry, gdyż
na całym odcinku jest podwójna linia ciągła. – Farsa,
jak u Barei – mówią ludzie.
– Co z tego, że jest dodatkowy pas ruchu, że jest nowy
asfalt, skoro możemy swobodnie wyjechać tylko w prawo,
w stronę Wrocławia – mówi
sołtys Radomierza Krystyna
Kędzierska-Czubek. Wyjazd w
stronę Jeleniej Góry jest niemożliwy, gdyż na całej długości
w yremontowanej drogi jest
podwójna linia ciągła. Co w
takim przypadku? – Musimy łamać przepisy, albo wyjechać w
stronę Wrocławia i zawrócić na
drodze w pierwszym możliwym
miejscu, czyli kilka kilometrów
dalej – mówią ludzie.
Analogicznie w drugą stronę.
– Aż trudno to opowiedzieć

– wzdycha Piotr Kulikowski,
właściciel zakładu kamieniarskiego leżącego kilkanaście
metrów od drogi. Do jego zakładu dojeżdżają tiry. Jadący
z Wrocławia, nie mogą jednak
zjechać w lewo do zakładu, gdyż
musieliby przejechać podwójną
linię ciągłą. Kierowcy muszą
więc jechać na koniec wsi, w
okolice zakładu Dr. Schneider,
i tam zawracać na drodze!
Mieszkańcy opowiadają, że
starali się przekonać robotników malujących linie na drodze,
żeby umożliwili im wyjazd w
kierunku Jeleniej Góry. – Kierownik budowy pokazał plan,
na którym była podwójna linia

ciłągła. I powiedział, że oni tobią tak, jak mają napisane – nie
może uwierzyć pani sołtys.
Analogicznie było w kultowym filmie Barei „Alternatywy
4”. – Woda z kranu przy wannie
wylewa się na podłogę? – spytali
robotnicy, którzy przyszli naprawiać usterki w mieszkaniu
docenta Furmana. – Przecieka
– odpowiedział docent. – No
widzi pan. Ale tak było na planie...
A w Radomierzu? Za kilka tygodni zacznie się sezon i rolnicy
którzy mają łąki za drogą już się
martwią jak przepędzą krowy
na zielone pastwiska. Pozostaje
im przepędzenie stada w dół
Radomierza do skrzyżowania,
przejście przez drogę i prowadzenie zwierząt pod górę.
Wójt gminy Janowice Wielkie, Jerzy Grygorcewicz w ystosował pismo do Krajowego

Ściana runęła na człowieka
Do grożnego wypadku
doszło w miniony czwartek w Dziwiszowie. Na
mężczyznę pracującego
przy rozbiórce szopy poleciały cegły i belki stropowe. Poszkodowany trafił
do szpitala.
Nie wiadomo jak doszło
do zdarzenia, gdyż praktycznie nie było świadków. Wiadomo tylko, że
mężczyzna pracował przy
rozbiórce st a rej muro wanej szopy, obok której
niedawno postawił dom.
Wed ł ug n ieof ic ja l nych
ustaleń mur runął, kiedy
usiłował on w ycią gnąć
belk i stropowe. Wcześ -

Fot. MAR

10

niej naruszył konstrukcję,
gdyż, próbował belski wyciągnąć ciągnikiem.
– Był przytomny, miał
obandażowaną głowę – powiedział nam Andrzej Mazepa, sołtys Dziwiszowa,
który przybył na miejsce
zaraz po zdarzeniu.
Przygnieciony mężczyzna miał sporo szczęścia,
gdyż doznał niewielkich
obrażeń głowy i ręki. Przewieziono go do szpitala.
Szczęście, że skończyło się
na strachu.

Mar
Sołtys Andrzej Mazepa na miejscu wypadku

Zarządu Dróg z prośbą o wyt yczen ie przeja zdów przez
podwójną ciągłą. Jednak nadal
nie ma odpowiedzi na piśmie.
– Spotkałem się kilka dni temu
z przedstawicielami krajowego
zarządu i pytałem ich o możliwość wytyczenia przejść dla
mieszkańców, odpowiedzieli,
że w tym miejscu jest to niemożliwe. Czekam teraz na
oficjalną odpowiedź, żeby dalej
interweniować – powiedział
nam wójt.
– Do tego czasu chyba zrzucimy się i wynajmiemy kogoś,
kto zamaluje ciągnął linię, by
można było normalnie wyjechać – mówią zrezygnowani
mieszkańcy.

Mar

Lotny patrol Straży Granicznej z palcówki w Jakuszycach,
wyposażony w urządzenia
kontrolne, zatrzymał busa
z niemieckimi numerami
rejestracyjnymi do rutynowej kontroli. Okazało się, że
zamiast pułapek na gryzonie
(taki ładunek był wpisany do
listu przewozowego), kierowca wiózł 41 tysięcy paczek papierosów wyprodukowanych
w Rosji, wartych około 250
tysięcy złotych.

Lepszą drogą
przez góry

Dobra wiadomość dla kierowców, którzy jeżdżą drogą
Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój. Są pieniądze na
remont traktu.
– W tym roku zostanie
całkowicie zmodernizowana górska droga, która jest
jednocześnie atrakcyjnym
sz la k iem t ur yst ycz ny m
– powiedział starosta jeleniogórski Jacek Włodyga.
– Skończą się kłopoty z przejazdem drogą, częściowo
uszkodzoną dwa lata temu
podczas powodzi.
Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Dróg we
Wrocławiu.
Natomiast jeleniogórskie
starostwo wykona remont
generalny innej drogi górskiej, łączącej Starą Kamienicę z Małą Kamienicą, do
granicy z powiatem lwóweckim. Odcinek o długości
4,5 km zostanie przebudowany za pieniądze z funduszy popowodziowych z
20 procentowym wkładem
własnym starostwa. Ta droga, w czasie śnieżnych zim
zasypywana śniegiem nawet
dwumetrowej grubości, jest
w fatalnym stanie.
Szkoda tylko, że po kilku kilometrach dobrej nawierzchni kierowcy wjadą
znow u na łat y, dziur y i
zwężenia, które czekają na
nich w Kwieciszowicach,
leżących już w innym powiecie.
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– To był wspaniały człowiek: zawsze pogodny, miał sto
pomysłów na życie. Nie dało się go nie lubić – mówią koledzy i przyjaciele Szymona, który zginął przygnieciony
lawiną w Karkonoszach. W piątek odbył się pogrzeb
chłopaka. – W naszej pamięci pozostanie na zawsze
– mówią wszyscy.

Fot. Archiwum domowe

Szymon Kempisty

Zabrały Go góry

GOPR, Maciej Abramowicz .
Odkopali Go w wielkanocną niedzielę, w zupełnie innym miejscu
niż to, w którym ostatni raz widział
go Michał.

Człowiek wielu pasji

– Szymon był moim przyjacielem od zawsze – mówi Jakub
Obarzanek – Razem chodziliśmy
do szkoły, razem studiowaliśmy,
razem podróżowaliśmy po Europie.
Pochłaniało go mnóstwo pasji,
narty, na których stanął zaraz po
tym jak nauczył się chodzić. Jeździć nauczył się w Aeskulapie na
Łysej Górze. Jeździł na rowerach, na
studiach zapalił się do wioślarstwa,
ale też pochłaniał książki i słuchał
muzyki. Czasami niezwykłej, bo
lubił między innymi muzykę etniczną. Zresztą skończył studia na
kierunku etnologia i antropologia
kulturowa. Pisał właśnie doktorat
o najnowszej polskiej emigracji.
Zawsze pasjonowali go ludzie i
każdy kto go poznał, od razu go
lubił. Za jego miłość do życia, za
uśmiech od ucha do ucha, za to, że
dla każdego znalazł czas.
– Razem pojechaliśmy do pracy
w Anglii i ludzie, u których pracowaliśmy, szybko stali się naszymi
przyjaciółmi – kontynuuje Jakub.
– Mieli przyjechać na pogrzeb do
Jeleniej Góry, ale nie było ani jednego wolnego miejsca w samolotach
lecących do Polski. Przylecą w
kwietniu odwiedzić grób. Zobaczą
góry, które tak kochał i na które
będzie mógł patrzeć każdy, kto stanie przy jego grobie. Mówił, że ich
majestat, ich moc pozwala mu się
skupić, podjąć ważne decyzje.
– Szymon był wspaniałym człowiekiem – mówi bez wahania
Marta Zawiła Piłat. – W trójkę z
Jakubem tworzyliśmy nierozłączną
paczkę przyjaciół. On ciągle próbował zarażać nas swoimi pasjami.
Kiedy wspomina na jej twarzy
na moment pojawia się uśmiech.
– Kiedyś, gdy dotarł do nagrań
śpiewu wielorybów, zmuszał
nas do słuchania tych niezwykłych dźwięków wydawanych przez te zwierzęta – mówi. – Nas to
nie interesowało, ale
trudno było się na
Szymona gniewać.
Wszystko co robił,

Ratownicy długo szukali ciała Szymona
robił z pasją. Uwielbiały go dzieciaki, które uczył jeździć na nartach.
Rodzice maluchów mówili, że nie
ma takiej osoby, której Szymon
nie nauczyłby jeździć na deskach.
Razem z innym kolegą, Marcinem
otworzył nawet w Karpaczu szkółkę
narciarską.

Miał zostać
komandorem

- Po co Szymek tam pojechałeś
– pyta Jan Jabłoński, przewodnik
sudecki, bliski współpracownik Szymona. Dwa tygodnie przed tragedią
razem prowadzili Międzynarodowy
Rajd Narciarski Karkonosze 2008.
– Od kilku lat jestem komandorem
rajdu i zamierzałem w przyszłym
roku przekazać go Szymonowi.
On był niezwykłym talentem narciarskim, organizacyjnym, szkoleniowym. Wszystko, czego się
podjął, wychodziło mu znakomicie
– podkreśla. – I tydzień później
stanął nad Białym Jarem...
– Ja go rozumiem, zawsze się
znajdzie ktoś kto chce przekroczyć pewną granicę – mówi Jan
Jabłoński. – Tylko, że Szymon był
człowiekiem niezwykle rozważnym. To może dziwne, ale nigdy nie
ryzykował, gdy prowadził innych.
Zadzwonił do mnie tydzień przed
świętami i powiedział, że chce z

kolegą pojeździć w trudniejszym
terenie. Odradziłem mu to wtedy,
mówiłem, że jest zbyt niebezpiecznie, świeży śnieg leżał na starym,
zlodowaciałym. Sam jeżdżę po
skałkach, w żlebach, skaczę ze
skałek na desce i nartach. Jedzie
się tam, żeby poczuć pęd i adrenalinę. Szymon, gdyby zdawał sobie
sprawę, że ryzykuje życiem, nie
wjechałby do Białego Jaru.
Dwa tygodnie po świętach Szymon z panem Jabłońskim mieli

Góry nie wybaczają Marian Sajnog, ratownik GOPR, były naczelnik karkonoskiej grupy, instruktor ratownictwa.
Lawina, która porwała Szymona, nocleg do Strzechy Akademickiej. porwać żądzy jazdy w nieznane.
była prawie tak samo duża jak ta, Widzieli, jak rzeka śniegu porywa Góry tego nie wybaczają. Smutne
która zeszła prawie 40 lat temu, 20 granitowy pomnik postawiony ku jest też to, że młodzi ludzie już
marca 1968 roku, i zabiła 19 osób. czci ofiar z roku 1968. Nie potępiam mówią, że będą Szymona naMiała prawie 800 metrów długości Szymona, że pojechał tam. Wiem śladować i będą zjeżdżać
i była podobnie spiętrzona. Byłem jak kusi taka nietknięta przestrzeń, w Białym Jarze. Mogę im
na miejscu i wtedy, gdy kilka dni przyjemność jazdy w puchu, to tylko doradzić:
szukaliśmy zasypanych Rosjan, uczucie niedostępne narciarzom, nie róbcie tego.
Niemców i Polaków. Byłem też, którzy jeżdżą po wytyczonych i
gdy szukano Szymona. Taki śnieg ubitych ratrakami nartostradach.
pędzący z szybkością ekspresu nie Ale trzeba też pamiętać, że Karma litości dla nikogo, kto stanie konosze to bardzo niebezpieczne
mu na drodze. Ale największa góry, tak często lekceważone, bo
lawina zeszła w 1972 roku. Miała niezbyt wysokie.
1200 metrów długości. Kilka minut Szymon był człowiekiem niezwykle
wcześniej przechodzili tamtędy kreatywnym, bardzo lubianym w
ratownicy GOPR, którzy skończyli środowisku, dobrym organizatorem.
służbę na Małej Kopie i szli na Popełnił ten jeden błąd, gdy dał się

razem jechać w Tatry, pojeździć na
snowboardzie i nartach. – Sam nie
pojadę, nie będę w stanie – mówi
Jan.

Ostatnia droga

Szymona na cmentarz w Jeżowie Sudeckim, leżący kilkaset
metrów od zabobrzańskich bloków
odprowadziła rodzina, setki przyjaciół, znajomi. Były władze Jeleniej
Góry, gdyż jego mama od wielu
lat pracuje w urzędzie. Przyjechał

nawet wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego, który prowadził
przewód doktorski Szymona. Jak
mówił nad trumną, namawiał
go na podjęcie pracy naukowej.
Szymon tę propozycję rozważał,
ale wtedy – podkreślał – nie byłby
tak blisko swoich gór.
Był i Michał, najbliższy przyjaciel,
który ostatni raz widział chłopaka
żywego. – Dlaczego go wtedy nie
powstrzymałem – powtarzał.

Marek Komorowski
Fot. Agnieszka Gierus

– Stałem i patrzyłem jak pochłaniają go lawiny śniegu – mówi
Michał Klemens, który feralnego
dnia wybrał się na snowboard
razem z Szymonem. Opowiada ze
łzami, jakby do końca nie wierzył
w to, co się stało.
– Była taka piękna pogoda.
Chciałem zjeżdżać za nim, ale
jakaś siła mnie powstrzymała.
Sekundę później zobaczyłem jak
kilka metrów przede mną pęka
śnieg i pierwsza lawina zsuwa się
w jego kierunku – opowiada Michał
Klemens.
Michał zobaczył jak lawina wywraca Szymona. Początkowo nie
wyglądało to zbyt groźnie, gdyż
warstwa śniegu miała najwyżej
kilkadziesiąt centymetrów grubości. – Myślałem, że zaraz wstanie
i odjedzie, ale kilkanaście sekund
później ruszyły masy śniegu z Białego Jaru i Szymon zniknął mi z oczu.
Wyjąłem telefon i zadzwoniłem
po pomoc. Byłem pewien, że leży
gdzieś na krawędzi lawiny, odrzucony jej impetem – opowiada.
Ale tak się nie stało. Kilkudziesięciu ratowników GOPR, czeskiej
Horskiej Sluzby, strażaków i ochotników przez dwa dni przeszukiwało
lawinisko. Przez kilka sobotnich
godzin mieli nadzieję, że wydobędą
Szymona żywego. Potem ta nadzieja coraz bardziej nikła – Musieliśmy przerwać akcję ratowniczą,
ponieważ bardzo złe warunki
atmosferyczne, opad, mgła, spadająca temperatura uniemożliwiały
poszukiwania i zagrażały ratownikom – powiedział naczelnik karkonoskiej grupy

11
Fot. Archiwum GOPR

TEMAT TYGODNIA

Ks. dziekan Bogdan Żygadło składa
kondolencje rodzinie Szymona

Serdecznie dziękujemy
ratownikom biorącym udział
w akcji lawinowej w Białym Jarze.
Polscy ratownicy GOPR, strażacy
Zawodowej Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz czescy przyjaciele z Horskej služby
z największym poświęceniem i narażeniem
własnego życia przez 2 dni prowadzili akcję
ratunkową. Mimo olbrzymiego poświęcenia
ratowników życia Szymona nie udało się
uratować. Za ten wielki wysiłek dziękujemy.

Marian Sajnog

Rodzina i przyjaciele
Szymona Kempistego
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Pamięć Miasta na 900-lecie

Czarodziejka migawka
Zobacz do szuflady. Może pośród różnych szpargałów
znajdziesz skarby, którymi w sposób szczególny upamiętnisz jubileusz naszego miasta? Poszukaj zdjęć, które
dokumentują twoją i jego historię.
Zdjęcie to historia w miniaturze.
Urywek codzienności uwieczniony
i przeniesiony magiczną techniką
na obraz. Dokument rzeczywistości, świadectwo chwili, dowód na
to, że tak kiedyś było, ale już nie
jest. Pokażmy takie właśnie zdjęcia
z naszego miasta. Uda nam się w
czarodziejski sposób wyczarować
to, co już minęło.
Pierwsze fotografie – nieśmiałe
próby i w większości do niczego
się nie nadające. Nie ma już ich.
Niedbałe kadry, techniczne niedociągnięcia. Wszystko znalazło się w
śmietniku. To wtedy, kiedy robiłem
porządki w starych szpargałach,
wydawało się oczywiste. Dziś żału-

ję, że tamtych zdjęć już nie ma.
– Nawet nieudany technicznie obrazek z wiekiem nabiera
wartości. Aż stanie się bezcenny
– mówi tymczasem Jacek Jaśko, z
którym rozmawiam o zdjęciach.
Przychodzi z pomysłem, który olśni
każdego, który mniej lub bardziej
fascynował się sztuką fotografii.
– Możemy zyskać wiele, nie stracimy nic – przekonuje referując
swoje myśli.
– Zadbajmy o pamięć miasta.
W roku jego 900-lecia właśnie za
pomocą zdjęć – proponuje Jacek.
Różnych. I tych perfekcyjnie naświetlonych stworzonych przez
artystę, jak i tych mniej doskona-

łych. Pstrykniętych przy okazji, ale
mimo wszystko dokumentujących
chwilę. Nieważne, że poplamione
i porysowane, niedoświetlone.
Ważny ich przekaz. A niektóre jak
wino: choć w starej i zakurzonej
butelce, smakują doskonale.

Z Kopańca do Monachium

Sam pomysłodawca związał
się z Kopańcem, gdzie z gronem
entuzjastów mocno działa fotograficznie. Tam powstała Galeria
na Płocie Sołtysa, która właśnie
jedzie zdobywać Polskę. 5 kwietnia
zdjęcia fotografików związanych
z kopanieckim Domem Spotkań
zawisną na płocie w Skierniewicach. Później będzie jeszcze
Monachium.
– Otwarta przestrzeń miejska
to doskonałe pole do prezentacji
fotografii. Wciąż jeszcze mało

Jacek Jaśko w rozmowie
z ks. Bazylim Sawczukiem. Styczeń 2008

żych miast, w których tradycyjna
prezentacja fotografii zaczyna się
dusić w ciasnych galeriach ograniczonych sztampą ekspozycji. Płot
to jest to. A do tego te krajobrazy
przedgórza Izerów i Karkonoszy.
Skoro ma swoją galerię na płocie
Kopaniec, to dlaczego nie ma jej
mieć Jelenia Góra i to w dodatku w
roku jubileuszowym? Pamięć Miasta – jak nazywamy projekt Jacka,
to doskonała ku temu okazja.

Reanimacja świata

Pokazuję zdjęcie wykonane z
mieszkania na placu Ratuszowym,
w którym spędziłem sześć lat
pierwszego dzieciństwa. Zrobione
byle jak, ale z istotnym szczegółem:
nieistniejącymi już kamieniczkami
przy ul. Kopernika. Nie widać
wiele, rąbek zaledwie, ale… Ich
już nie ma, a z tego zdjęcia czają
się, aby pokazać swoje poranione
niedbalstwem i upływem czasu
elewacje.
Dzięki magii aparatu fotograficznego ożywa świat, którego
w pewnym sensie już nie ma.
Na ulice Jeleniej Góry wyjeżdża
zgrzytający tramwaj, słońce o
poranku oświetla ul. 15 Grudnia
w 1960 roku. Rozradowany tłum
paraduje w pochodzie pierwszomajowym sfotografowanym z balkonu
kamienicy przy ulicy Złotniczej.
Ludzie wracają z pracy i z zakupów
ul. 1 Maja w słońcu lipca roku
1969. Dzieci przeżywają stresujące
chwile przed rozpoczęciem roku
szkolnego 1974/75 na podwórku
Szkoły Podstawowej nr 3. Stara
warszawa skręca z ulicy Mickiewicza w Wojska Polskiego kilkanaście
lat później.

W innej krainie

J. Jaśko w 1994 roku

Publiczność podczas Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Ulicznych w 1990 roku

„uprawiane” – śmieje się Jacek
Jaśko, który – kiedy nie wiedział,
co zrobić z pustym płotem – postanowił powiesić na nim fotografie.
pomysł chwycił, a Galeria na Płocie
Sołtysa rozsławia malutki Kopaniec na wielki świat.
Tu tylko dlatego zaczynają
przyjeżdżać turyści z Warszawy,
Wrocławia, Krakowa i innych du-

Inny obraz. Pogórki i łąki blisko
Wzgórza Kościuszki. Tu chadzało
się na przedszkolne spacery z ulicy
Kraszewskiego, później – ścieżką
wśród pól na ogródki działkowe
przy ulicy Krakowskiej. Widać było
startujące z lotniska wilgi i antonowy. W oddali wznosiły się kłęby
pary z lokomotyw manewrujących
na torowiskach i bocznicach dworca kolejowego. Kiedyś, na początku
lat 90., poszedłem tam znów, aby

poczuć i uwiecznić na kliszy atmosferę tamtych lat. Jeszcze niewiele
się zmieniło.
Ale kiedy u progu XXI wieku
udałem się na kolejną wycieczkę,
oniemiałem. Jakbym znalazł się
w innym, nieznanym świecie. W
dawnej enklawie wyrosło osiedle
domków jednorodzinnych. Ten
dawny krajobraz został tylko na
moim negatywie, a w miejscu,
z którego robiłem zdjęcie, dziś
– być może – jest ogródek willi
prezydenta Jeleniej Góry. Sam
Marek Obrębalski nigdy zresztą nie
przypuszczał w dziecięcych latach,
że kiedykolwiek tu zamieszka.
– A też chodziłem do przedszkola
kolejowego przy Kraszewskiego. I
również wybieraliśmy się tam na
spacery – opowiada szef miasta.

Zajrzyj do szuflady

Takich magicznych chwil są w
naszych szufladach i kopertach
tysiące. Często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, co one kryją. A
prawdziwe rarytasy trafiają w ręce
podczas porządków. Z pozoru nic
nie warte, są w sumie bezcenne.
A co najciekawsze, ich wartość
rośnie z upływającym czasem. Tak
jak smak wspomnianego dobrego
wina.
– Zatrzymać w kadrze chwilę,
pokazać fotograficzny pamiętnik
jeleniogórskiej rzeczywistości, która
zmienia się z dnia na dzień. Pokazać
te miejsca, które zniknęły lub odchodzą w zapomnienie – pisze o projekcie Jacka Jaśki Wojtek Miatkowski,
jeden z pasjonatów fotografii z
Domu Spotkań w Kopańcu
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Nie tylko artyści

W ramach działań „Pamięć
miasta” fotografowie związani z
Domem Spotkań, a także pośrednio
lub bezpośrednio – z Jelenią Górą,
będą prezentować obrazy naszego
miasta internautom. Do Ewy Andrzejewskiej, Wojciecha Zawadzkiego, Tomasza Mielecha, Jacka Jaśko,
Andrzeja Jerzego Lecha, dołączą
także fotoreporterzy Jelonki.com,
którzy na co dzień fotografują
Jelenią Górę, a ich zdjęcia – to także
swoisty dokument zmieniającej się
rzeczywistości.
Sięgniemy także do autorskich
archiwów. Pokażemy te zakątki
Jeleniej Góry, które jeszcze lat temu
10 wyglądały zupełnie inaczej.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Czterdziestu siedmiu młodych pasjonatów teatru z kilku krajów przebywa w Jeleniej
Górze i okolicach, aby poprzez prezentację na scenie i nie tylko opowiedzieć nietypową,
wspólną historię swoich dziadków. Kulminacja wydarzenia zaplanowana jest na wtorek
(1 kwietnia) w gmachu Teatru Jeleniogórskiego.
Przyjechali z Holandii, Niemiec,
Anglii, Szwajcarii, Estonii a nawet dalekiej Portugalii. Wszystko w ramach
Europejskich Dialogów – Staniszów
2008, przygotowywanych przez Teatr Jeleniogórski we współpracy z
European Theatre Network Magic
Net. – TJ jest w tym roku gospodarzem
imprezy – mówi Joanna Wichowska,
kierownik literacki placówki. Dialogi
wsparła także UE.
Uczestnicy opracowali opowieści
dotyczące ich dziadków. Przywieźli
ze sobą zdjęcia i wiele twórczego
entuzjazmu. To grupy teatralne, które w podobnych spotkaniach biorą
udział cyklicznie. Tegoroczny projekt
bardzo im się podoba, choć dotyczy
czasów, w których jeszcze nie było
ich na świecie.
Warto wsłuchać się w ich opowieści. Splatają się w nich losy rozmaitych
ludzi, którzy nigdy się nie znali. Żyli
w różnych okolicznościach i nie tylko
w Europie. Cierpieli podczas różnych
wojen, lub nie poznali ich okropności.
I nawet przez myśl im nie przeszło, że
kiedyś ich wnukowie spotkają się w
Jeleniej Górze, aby dzięki młodzieńczej
narracji ożywić tamte czasy.
– Mój dziadek był profesorem na
uniwersytecie w Amsterdamie i wykładał historię – opowiada Olga Seminck

z Holandii. – Podczas wojny w domu
akademickim ukrywał z innymi
naukowcami żydów. Niemcy nie zorientowali się. Po zakończeniu działań
wojennych dziadek dostał honorowy
medal – mówi dziewczyna.
Portugalczycy, którzy nie byli zaangażowani w II Wojnę Światową,
mają w swojej historii inne konflikty
traktowane jak narodowe katharsis.
Wciąż pokutuje w ich narodzie prawda o niegdysiejszej potędze w latach
odkryć geograficznych i bolesnym
upadku ich ojczyzny, aż do dyktatury
faszystowskiej reżimu Salazara.
Suzana Branco z Teatro o Bando
z Palmela przywiozła ze sobą sześciu
młodych wielbicieli teatru. Każdy z
nich opracował swoje opowiadanie.
^
Dziadkowie Ines
żyli w Angoli,
ale musieli ten kraj opuścić podczas
wojny kolonialnej, która zaczęła się
w 1961 roku. Później rozpoczęli całą
pielgrzymkę po świecie. Byli w Kongu,
Egipcie, Maroku aż w końcu trafili do
Portugalii. – Wciąż odczuwają nostalgię do Angoli, do której już więcej nie
powrócili – mówi Suzana Branco.
Takich historii jest 47, tyle, ilu młodych uczestników działań. Podczas
pobytu w Jeleniej Górze opracowują
specjalny pokaz, którego będzie można być świadkiem jutro 1 kwietnia.

– Jeszcze nie wiadomo, co to będzie.
Trudno określić te działania spektaklem – mówi Joanna Wichowska.
Młodzi aktorzy pod okiem edukatorów tworzą ze swoich materiałów
wspólną i spójną całość. – Akcja
będzie działa się w całym teatrze, a
kulminacja wydarzenia rozegra się
na dużej scenie – usłyszeliśmy. Będzie
wystawa zdjęć w holu gmachu i spacer
po jego owianych mrokiem tajemnicy
wnętrzach.
Goście poznają w Polsce ciekawych
ludzi, świadków historii. Spotkali się z
Białorusinami i Niemcami z Goerlitz.
Zwiedzają także region i miasto. W
piątek przechadzali się po starówce.
Byli także na wieży ratusza i zobaczyli
miasto oraz Kotlinę Jeleniogórską z tej
ptasiej perspektywy.
– Podoba mi się u was. Widać, że
jest biedniej niż w Holandii, ale ma
to spory urok. Szczególnie w pamięć
zapadają mi krajobrazy Karkonoszy
– chwali Olga Seminck. Gościom
z Portugalii niezbyt odpowiadają
temperatury, bo przyzwyczajeni są
do łagodnego klimatu. A kiedy przyjechali, „powitał” ich śnieg i mróz. Jedno
jest pewne: wyjadą stąd pełni nowych
wrażeń, doświadczeń i przyjaźni.

Konrad Przezdzięk

Przyjdź do teatru
W projekcie biorą udział także jeleniogórzanie ze szkół średnich i uczelni, a także pasjonaci teatru z Młodzieżowej Sceny Dramatycznej, Teatru 106, Pracowni Teatralnej ODEK. W wolnym czasie poznają miasto i okolice. Ich bazą jest Staniszów. Imprezę wspiera
europejski program „Młodzież w działaniu”. Początek wtorkowego pokazu o godz. 19 w gmachu TJ. Wstęp będzie wolny.
Fot. Konrad Przedzięk

– To prezentacja wybranych
autorskich zestawów fotografii,
swoisty pamiętnik kilkudziesięcioletniego „zadomowiania się”
w wielowiekowej historii Jeleniej
Góry. To pytanie o pamięć, o tożsamość, o to, skąd przybyliśmy i jak
kształtujemy swoje miejsce. To także próba prezentacji wspomnień
związanych z naszym miastem,
utrwalonych na fotografii – uściśla
W. Miatkowski.

W labiryncie losu

Fot. Konrad Przezdzięk

Przesyłajcie zdjęcia!
Prac będzie stoponiowo przybywać zapraszamy do odwiedzania podstrony
"Pamięci Miasta" na
http://www.dom-spotkan-kopaniec.pl/
oraz galerii Jelonki. Będziemy tu również
informować o nowych elementach naszego projektu.
Już teraz prosimy Czytelników o przejrzenie
domowych archiwów. Może znajdziecie
w nich zdjęcia, którymi chcecie podzielić
się z innymi jeleniogórzanami i nie tylko?
Zdjęcia szczególne, które pociągną za sobą
opowiadanie, fragment wspólnej rzeczywistości Waszej i naszego miasta.
Prosimy o kontakt: redakcja@jelonka.
com
Rozpoznasz się?
Na zdjęciach z początku lat 90. ubiegłego wieku pokazujemy fragmenty
jeleniogórskiej rzeczywistości, między
innymi, publiczność kilku edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych.
Jeśli rozpoznasz się na tych fotografiach,
skontaktuj się z redakcją. Opowiedz o sobie,
jak zmieniłeś się przez te kilkanaście lat.
Czekamy w redakcji przy ul. Klonowica 9
na pierwszym piętrze.
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OBYCZAJE

Dziesiątki par, które składały sobie małżeńską przysięgę na zawsze przed ołtarzem lub urzędnikiem, niezbyt długo dotrzymują słowa. Mit miłości do grobowej
deski pryska jak bańka mydlana. A przy odpowiedniej
argumentacji (i gotówce) można unieważnić nie tylko
małżeństwo cywilne, lecz także kościelne.
W Jeleniej Górze w roku 2005
na 409 zawartych małżeństw,
wspólne pożycie skończyło aż
286 byłych mężów i żon. Nie
lepiej jest w pozostałych latach, a
rozwodowe tendencje są, niestety,
niepokojące. – Czerpiemy niesprawdzone wzorce z zachodu.
Zauroczenie, szybka miłość, nie
zawsze chciane dziecko, ślub na
prędce. I równie szybkie rozczarowanie i rozstanie. W dodatku,
na modłę zachodnią, fetowaną
mniej lub bardziej szerokim
gronie przyjaciół rozwiedzionej
pary. Oczywiście – osobno.
Kto dziś traktuje rozwód jako
ostateczność i zło konieczne?
Choć procedury wiążą się on nie
tylko z przykrymi wizytami w
sądzie, upokorzeniem i wstydem
wobec najbliższych, rozstań jest
coraz więcej.

Złote gody

– Mieliśmy ciche dni w małżeństwie – opowiada Elżbieta
Ratajczyk z Jeleniej Góry, która
w ubiegłym roku z mężem obchodziła 50. rocznicę ślubu. – Ale
nikomu wówczas nawet do głowy
nie przyszło żeby jakiś rozwód
brać. Przysięgaliśmy sobie przed
obliczem Boga, że będziemy ze
sobą na dobre i na złe, w zdrowiu
i chorobie. Czyli na zawsze. Więc
trzeba się było starać, niejedno
sobie wybaczać, czasami przez
palce patrzeć, a czasami walczyć z

mniejszymi lub większymi słabościami – mówi pani Elżbieta.
Jej zdaniem dzisiejsze pokolenie, które wstępuje na ślubny
kobierzec, przysięgę ma za nic.
– Schodzą się, żenią, rozwodzą po
parę razy w życiu, poniewierają
wzajemnie, na ulicy wyzywają.
Nie wiem czy to miłością można
w ogóle nazwać – słyszymy.

Fot. Konrad Przezdzięk
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(Nie)wierne

śluby

Razem, ale osobno

– Czułam, że to nie jest moja
druga połówka, ale pomyślałam,
że zaryzykuję – opowiada Anna
Królikowska. – Poznaliśmy się
z Adamem na sylwestra. Pojechałam do Karpacza, żeby się
pobawić. Zaczęliśmy rozmawiać, tańczyć. Później do siebie
dzwoniliśmy. Raz w tygodniu
spotykaliśmy się u mnie – ciągnie
kobieta.
Po trzech miesiącach wzięli
ślub. Miesiąc później żyli już w
nieformalnej separacji.
– Nie mogliśmy się rozejść, bo
rodzice wydali na nasz ślub sporo
pieniędzy zadłużając się na ten cel.
Moja mama by mi tego chyba nie
wybaczyła. Więc udawaliśmy, że
wszystko jest w porządku – wspomina Anna. – Jechaliśmy do domu
moich rodziców i do rodziców
Adama na święta, ale nawet przez
drogę nie mogliśmy powstrzymać
się od kłótni. Adam mnie nie rozumiał. Dla niego ważni byli koledzy,
telewizja i piwo. Ja potrzebowałam

Czy entuzjastyczny początek wydeptywania małżeńskich ścieżek
pozwoli na długie kroczenie wspólną drogą życia?
wsparcia, którego nie miałam.
Tak upłynęło nam trzy lata. Adam
sobie i ja sobie.
Kiedy miałam złożyć sprawę o
rozwód, okazało się, że zaszła w
ciążę. Urodziło się dziecko, więc
znowu trzeba było odłożyć wszystko na później. – Miałam nadzieję,
że Adam spojrzy na życie inaczej,
gdy urodzi się mu synek. Nic z
tego. Dalej żyjemy niby razem,
a jednak osobno – mówi Anna.
Nie ma zamiaru ciągle tak żyć.
Kiedy jej syn podrośnie, odejdzie
od męża.

Nie sprzeciwiał się. Też było mu
to na rękę.
– Była żona wyjeżdżała za
granicę i zrzekła się niemal wszystkiego, co zostało w Polsce, zresztą
większość i tak była moja. Przed
sprawą rozwodową ze wszystkim
się dogadaliśmy. Sąd przydzielił
nam takie same prawa do dziecka,

Żona (nie)idealna

Joannie Pawlik z Cieplic decyzja
o formalnym rozstaniu przyszła
o wiele łatwiej. Po ośmiu latach
małżeństwa postanowiła odejść
od męża i wyjechać za granicę
zabierając ze sobą dziewięcioletnią
córkę.
– To żona złożyła pozew o rozwód – opowiada były mąż Joanny,
Paweł Pawlik. Od początku naszego małżeństwa zgrzytało. – Dobrze
było tylko na samym początku.
Wtedy na świecie pojawiła się
córka. Rodzice naciskali, żebyśmy
wzięli ślub i to kościelny, bo dziecko będzie miało kłopoty, jak będzie
chciało iść do komunii. Nie byłem
przekonany do tej kobiety. Nie dobraliśmy się charakterami, jednak
dla świętego spokoju wzięliśmy
ten ślub – mówi Paweł.
Później było już tylko gorzej. Coraz częściej wybuchały awantury.
W końcu Joanna poinformowała
męża, że wnosi sprawę do sądu.

więc ominęliśmy te wszystkie
najbardziej nieprzyjemne momenty wyciągania sobie wzajemnie
brudów.
Cała sprawa rozwodowa trwała
krótko. Znajomi nie wiedzieli, że
Paweł rozstaje się z żoną. Do dziś
pytają, czy to prawda. – Mówię im
z uśmiechem na twarzy, że to już
historia. A jak zaczynają się pytania o moją byłą żonę, to mówię,
że była po prostu idealna. Każda
idealna żona po dziesięciu latach
małżeństwa powinna odejść. Jak
zrobiła to moja – żartuję.

Joanna żyje z innym mężczyzną, Paweł też kogoś ma. Teraz
jest tylko problem z córką, bo jak
przyjechała do ojca na święta,
to nie chciała wracać. Być może
po wakacjach zostanie na stałe
w Polsce.

Tylko dzieci żal

Kiedy po latach okazuje się, że
życie, które miało być jak z bajki,
zmienia się w koszmar, jedynie
dzieci powodują, że rodzice jeszcze
ze sobą mieszkają. – Gdyby nie
ty, to tatuś i mamusia już dawno
żyliby osobno – słyszą pociechy
skłóconych małżonków. Wtedy ich
miłość przeradza się w najgorszą
postać nienawiści, na czym najbardziej cierpią dzieci.
Bywa tak, że w małe dzieci
potrafią całą winę za kłótnie i
niesnaski rodziców przypisywać
sobie. Przewinienia odbierają jako
przyczynę rozpadu małżeństwa.
Dlatego warto otwarcie mówić
dzieciom, że rodzice się już nie
kochają, ale dzieci będą kochać
zawsze – mówi psycholog Destina
Tyblewska-Kundzicz.

Przed Najświętszym Sakramentem
Prawo kanoniczne daje różne furtki ludziom, którzy stanęli przed ołtarzem,
powiedzieli sakramentalne „tak”, ale wspólne życie im nie wychodzi. Małżeństwo
kościelne może zostać uznane za nieważne, m.in. gdy w trakcie składania przysięgi
występowała nieszczerość, psychiczna niezdolność w momencie jej składania i
brak akceptacji dla posiadania i wychowania w wierze katolickiej dzieci.
Wiedzą o tym prawnicy. Coraz częściej adresują swoje usługi do niezadowolonych
małżonków, którzy chcą pozostać w społeczności Kościoła, ale mają dość życia z
mężem lub żoną. Ale – jak mówią księża – nie istnieje nic takiego jak kościelny
rozwód. Samo określenie "unieważnienie" też jest niewłaściwe. Sąd nie orzeka
bowiem, że małżeństwo przestało być ważne, ale stwierdza, że nie było ważne
od samego początku istnienia. Z punktu widzenia wiary przyjęcie jakiegokolwiek
sakramentu jest nieodwoływalne, chyba że osobnik, który go przyjął, złoży
apostazję, czyli oficjalnie wystąpi z Kościoła katolickiego.

dzice po rozwodzie wychowują
dzieci na zasadzie przyjaźni to
rozwód nie jest żadną szczególną
tragedią.
– Dzieci różnie reagują,
kiedy między ich rodzicami
dochodzi do napięć…
Dzieci z rozbitych rodzin reagują depresyjnie, mają lęki, zaburzoną samoocenę. Zamykają
się w sobie. Uciekają nie tylko
w świat fantazji, lecz także – co
może mieć fatalne skutki – szukają przyjaciół wśród agresywnych
rówieśników. Wszystko to ma na
celu zwrócenie na siebie uwagi.
– Czy dzieci z rodzin rozbitych

Angelika Grzywacz

Małżeństwa na odległość
Wiele rodzin przeżywa dramat wówczas, kiedy jeden z małżonków zdecydował
się na wyjazd do pracy zagranicę. Nie brakowało ojców i matek, mężów i żon,
którzy nie potrafili wytrzymać trudów rozłąki i znajdowali sobie partnerów, czy
w kraju, czy za rubieżami.
To właśnie od przełomu lat 2004/2005. kiedy zaczęła się wielka emigracja
zarobkowa Polaków, rozwodowe statystyki oszalały. W 2004 roku w Jeleniej
Górze rozpadły się 243 małżeństwa. (liczba zawartych małżeństw wyniosła
405). Rok później przysięgę zerwało 286 par, a w roku 2006 sądy odnotowały
263 rozwody.

Rozmowa z Destiną Tyblewska-Kundzicz, psychologiem ze Specjalistycznego Gabinetu Psychologicznego
Jak rozwody wpływają na
dzieci rozwodników?
– Zależy to przede wszystkim
od tego, jak rodzice zachowują
się podczas samego rozwodu,
a później od współpracy ojca z
matką po rozwodzie. Najgorzej
funkcjonują dzieci, a później
również jako osoby dorosłe, które
są świadkami szarpaniny rozwodowej czy manipulacji uczuciami
przez rodziców.
Najgorsze jest robienie sobie
przez byłych małżonków złośliwości i traktowanie dzieci jak
karty przetargowej np. poprzez
ślepe żądanie respektowania
wyroków sądu. Jeśli jednak ro-

Co na to dzieci rozwodników?
– Kiedy moi rodzice się rozeszli,
miałem trzynaście lat – wspomina
dziś już dorosły Damian Ruciński z
Jeleniej Góry. – Ojciec zawsze był w
porządku, pod warunkiem, że nie
pił. Kiedyś handlował antykami,
było to bardzo dochodowe zajęcie,
więc pieniędzy nigdy nam nie
brakowało. Zdarzało się jednak, że
wpadał w kilkudniowy cug. Chodziliśmy wtedy ze starszym o rok
bratem po wszystkich knajpach i
melinach i szukaliśmy go. Mama
nie dawała już sobie z nim rady
– opowiada mężczyzna.
Zrozumiał swoje winy po rozwodzie. Dopiero wtedy zaczął
chłopców zabierać na lody i wycieczki. – Dla mnie jako dziecka
czasami była to trudna sytuacja,
bo ojciec tuż po rozstaniu z matką,
związał się z kilka lat starszą ode
mnie dziewczyną. Lubiła żyć na
luzie i nie wylewała za kołnierz.
Ale w sumie rozwód wyszedł
na dobre rodzicom – mówi z
perspektywy lat.

mogą mieć kłopoty w życiu?
Tak. Część takich osób w ogóle
boi się zakładać rodzinę, część
traktuje małżeństwo jako konieczność życiową a nie
coś, co daje człowiekowi
oparcie. Dorosłe osoby,
które w dzieciństwie
były świadkami rozpadu małżeństwa
swoich rodziców,
albo mają podejście lękowe, albo
za wszelką cenę
chcą udowodnić, że
ich rodzina będzie
szczęśliwa.
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym Czytelnikom zainteresowanym problemami związanymi
zapobieganiem różnym dolegliwościom zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej kondycji i dobrego
samopoczucia oraz skutecznemu
leczeniu chorób.
Zamieszczane na tej stronie
teksty o zdrowiu, profilaktyce i
leczeniu chorób powstają przy
współpracy z Karkonoskim Centrum Medycznym (KCM) i w
oparciu o wypowiedzi na ten temat specjalistów poszczególnych

poradni tej placówki.
Zdecydowaliśmy się na to, bo
funkcjonujące od ponad połowy
roku KCM zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentem uzupełniając braki w tym względzie
występujące w naszym mieście
i regionie, służąc przy okazji
również turystom i osobom
goszczącym w stolicy polskiej
części Karkonoszy z różnych
powodów.
Dużym atutem KCM jest dysponowanie najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym,

PORADNIK PACJENTA
Ta choroba zdarza się około
4 proc. ogółu populacji, jednak z czterokrotną przewagą
zachorowań u kobiet. Jest
bardzo uciążliwa z powodu
towarzyszącego jej niejednokrotnie bardzo silnego bólu,
dlatego ważne jest szybkie
rozpoznanie i wprowadzenie
natychmiastowego leczenia z
powodu mogących wystąpić
powikłań takich jak: zakażenie, uropatia zaporowa i
uszkodzenie nerek.
Kamienie nerkowe występują w wyniku:
- p r z y jmowa n i a m a ł ych
ilości płynów
- n admiernego wydalania
związków wapnia, kwasu
moc zowego, szc zaw ia nów
- n ieprawidłowego ph moczu
- n iedoboru cytr ynianu i
magnezu
W obrazie klinicznym
kol k i n e rkowe j m o ż e
wystąpić:
ból, niejednokrotnie bardzo
silny promieniujący do pachwiny, nudności, wymioty,
krwiomocz w wyniku urazu
wywołanego kamieniami, zakażenie nerek mogące doprowadzać do ich dysfunkcji, zablokowanie odpływu moczu
z nerki mogące doprowadzać
do utraty czynności nerki.
Kamica może występować
bezobjawowo – wykrywana
w trakcie badania usg, tomografii komputerowej.

Kamicę rozpoznaje się
na podstawie:
- w ywiadu uwzględniającego
dietę, przyjmowanych leków,
wywiadu rodzinnego, ilości
przyjmowanych płynów,
charakteru wykonywanej
pracy.
- ogólnego badania moczu z
osadem
- poziomu kwasu moczowego
we krwi
- przeglądowego zdjęcia brzucha w pozycji leżącej (ujawnia ok. 80 % kamieni)
- u sg jamy brzusznej celem
oceny zastoju w nerkach,
budowy nerki oraz oceny
występowania kamieni – ich
wielkość i położenie
- tomografii komputerowej
- urografii
- czasem wykonuje się analizę
budowy kamienia wydalonego z moczem w celu zastosowania odpowiedniej diety
- w monitorowaniu kamicy
nerkowej wykonuje się badanie poziomu kreatyniny i
mocznika we krwi, by zorientować się, jaka jest wydolność
nerek.
Doraźne leczenie kolki
nerkowej polega na podaniu leków przeciwbólowych i opanowaniu zakażenia.
U chorych wymiotujących,
odwodnionych konieczne jest
podanie płynów dożylnie w celu
zwiększenia diurezy i ułatwienia
przesuwania się kamieni. W
przypadku nie ustępującego bólu,
ciężkiego zakażenia, zablokowania moczowodu przez kamień
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między innymi: rezonansem
magnetycznym, tomografem
komputerowym i rentgenem cyfrowym, dzięki czemu pacjenci w
szybkim czasie, bez oczekiwania
w długich kolejkach, mogą odkryć przyczyny swoich dolegliwości. W dalszym etapie mogą trafić
do specjalistów poszczególnych
poradni, którzy wskażą sposoby
leczenia wykrytych chorób. To
wszystko trwa zwykle nie dłużej
niż jedna kompletna wizyta w
KCM, które dlatego zwane jest
kliniką jednego dnia. Nie oznacza

Różne metody leczenia kamicy nerkowej
bez postępu choroby, rosnących
parametrów nerkowych chorzy
powinni być leczeni w oddziale
szpitalnym. Kamień może być
wydalony samoistnie, jeśli jest
nie większy niż 5 mm. Większe
od nich są wydalane zdecydowanie rzadziej. W związku z tym
tak ważne jest przyjmowanie
ponad 2 litrów płynów dziennie
oraz aktywność fizyczna.
W razie braku postępu
w leczeniu farmakologicznym stosuje się leczenie
zabiegowe:
- E SWL- litotrypsja kamieni
przy pomocy fali ultradźwiękowych
- S ondowanie moczowodu
przy pomocy cytroskopu w
celu odblokowania nerki
- URS-L – zabieg polegający na
wprowadzaniu endoskopu
do moczowodu, lokalizacji i
rozkruszenia kamienia
- Nefrostomia – zabieg polegający na założeniu drenu
przez okolicę lędźwiową do
miedniczki nerkowej przez
skórę – stosowany w ciężkich
zakażeniach, bardzo silnych
bólach oraz u pacjentów z
towarzyszącą niewydolnością nerek.
- PCNL – usuwanie przez skórę
kamieni metodą endoskopową pod kontrolą wzroku
- Zabieg otwarty stosowany
jako ostateczność
Jednak powodzenie leczenia
zależy od odpowiedniej kwalifikacji do leczenia: zachowawczego czy zabiegowego i odpowiednim prowadzeniu pacjenta.

www.Jelonka.com

Zbawczy sok

DOBRY RYTM TYGODNIA

Sok z brzozy (oskoła, bzowina) jest eliksirem zdrowia
dla osób borykających się z
problemami kamicy nerkowej.
Pobudza wydalanie moczu,
poprawia czynność kanalików
nerkowych i dlatego był niegdyś,
ze znakomitym efektem, stosowany w zapobieganiu tworzenia
się kamieni i piasku w drogach
moczowych.
Pozyskuje się go właśnie teraz,
kiedy nabrzmiewają pączki, ale
zanim urosną liście. W tym celu
nawierca się pień lub gruby konar drzewa na głębokość około

• CZYM ŻYJE MIASTO

10-15 cm, wkłada w otwór rurkę
i podstawia naczynie. W ciągu
doby uzyskuje się mniej więcej
litr soku, który można przechowywać w lodówce nawet kilka
dni. Aby nie uszkodzić drzewa
powstały otwór zasklepia się specjalną pastą lub drewnianym klinem i środkiem grzybobójczym.
Preparaty takie są dostępne w
sklepach ogrodniczych. Niekiedy
udaje się pozyskać sok ucinając
ukośnie gałązkę średnicy około 1
cm i umieszczając jej końcówkę
w podwieszonej butelce.

to, że jeśli rozpoznana choroba
w ciągu jednego dnia wymaga
dalszego leczenia, na tym wizyta
pacjenta się kończy. Może być
kontynuowana, tym bardziej że w
KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach.
Jedno jest jednak pewne KCM
rozpoznaje i leczy choroby szybko
i skutecznie.
W tym wydaniu naszego tygodnika prezentujemy różne sposoby leczenia kamicy nerkowej.

• AKTUALNOŚCI
Z MIASTA I REGIONU
– RAPORTY, OBYCZAJE
• PITAVAL JELONKI
• DAWKA KULTURALNA
• PORADNIK JELONKI
• PRAWDZIWA HISTORIA
ZUPEŁNIE INACZEJ
– JELONKA WCZORAJ
• MNÓSTWO DOBRYCH
ZDJĘĆ
• DONIESIENIA
Z LOKALNYCH AREN
SPORTOWYCH
• SETKI OGŁOSZEŃ
DROBNYCH

Zabiegi na nerce takie jak:
PCNL czy URS-L powinni wykonać odpowiednio wyszkoleni
urolodzy posiadający praktykę
w tym względzie. Należy też
dodać, że wszystkie te metody
niejednokrotnie się uzupełniają. Dzięki temu rokowanie na
wyleczenie chorego znacznie
się zwiększa. Dlatego ważna jest
konsultacja urologiczna celem
ustalenia ewentualnego podjęcia
leczenia.
W przypadku stwierdzenia
kamicy dróg moczowych na podstawie badań podstawowych (w
tym usg, badanie moczu + osad)
powinno się skonsultować ze
swoim lekarzem rodzinnym
celem ewentualnej konsultacji i
leczenia urologicznego.

Lek. med.
Daniel Wacławski
specjalista urolog

PŁUKANIE JELITA
GRUBEGO
(HYDROCOLONOTERAPIA)
WSPOMAGANIE
ODCHUDZANIA

ELIMINACJA
WZDĘĆ I ZAPARĆ
ODTRUWANIE
ORGANIZMU
STYMULACJA PRACY JELIT
PRZYGOTOWANIE JELIT
DO ZABIEGÓW
CHIRURGICZNYCH

MEDICAL SPA

Jelenia Góra-Cieplice,
ul.Ściegiennego 2,
Zapisy i informacje
0 664 145 399,
0 697 314 461

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne
P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Żak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

Karkonoskie Centrum Medyczne

Klinika Chirurgii 1 Dnia
Zabiegi z zakresu:
ORTOPEDII
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawiskiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K.Czerkasow
UROLOGII
- lek. D. Waclawski
CHIRURGII OGÓLNEJ
- lek. Kobylko
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII DZIECIĘĄCEJ
- lek. P. Kwiatuszewski
LARYNGOLOGII
- dr med. P. Kubik
OKULISTYKI
(OPERACJE ZAĆMY)
- lek. L. Joński
Badania Endoskopowe
- Gastroskopia
- Kolonoskopia
USG / DOPPLER
- lek. K. Zajgner
- lek. R. Supel
Diagnostyka Kardiologiczna
echo serca, próby wysiłkowe, Holter
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
Echokardiografia dzieci
- dr med. E. Kukawczynska
EMG
- lek. K. Kobak
EEG
- lek. B. Grędziak
- lek. I. Stolarczyk
- lek. K. Siejka

Centrum Diagnostyki
Obrazowej
REZONANS
MAGNETYCZNY
TOMOGRAF KOMP.
RENTGEN CYFROWY
Czynne pon. - pt. 8 - 20
  - lek. K. Fujak
  - lek. A. Wacławska
  - lek. M. Piechocka
  - lek. B. Łomikowska-Mazurek

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Poradnie, Klinika 1 Dnia
Tel. 075 64 52 000, 003
Rentgen, Tomograf, Rezonans
Tel. 075 64 52 002, 013
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

niej Górze

w Jele
Pierwsza taka

Tel. 075 64 72 111

Czekoladziarnia
Naleśnikarnia
Prawdziwa gorąca czekolada Azteków
(oryginalna receptura, niepowtarzalny smak)

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

Naleśniki XXL (35 cm)

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

o niespotykanie bogatym wnętrzu

Ekskluzywna włoska kawa BONOMI
Fantazyjne desery lodowe
n i s k ie
i czekoladowe
natur ceny
Internet
al

Duet Cafe

produ ne
k ty

Czekoladziarnia – Naleśnikarnia
Jelenia Góra – Cieplice
Plac Piastowski 14
(za Policją, obok Wodnika :)

ZAPOTOCKI FABRYKA SCHODÓW
ZAPOTOCKI SCHODY
Ul. 1 Maja 6
58-573 Piechowice
info@zapotocki.pl
Tel.: 075 7611255
0 603 686 033
* Drewno
* Metal
* Projektowanie komputerowe
* Technika cyfrowa CNC

WWW.ZAPOTOCKI.EU

Miejsce
na twoją
reklamę
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

Jelenia Góra

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

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Wiosenna promocja
Elektronarzędzi

Duże Rabaty
Niskie ceny na

asortyment spawalniczy

Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

z tym ogłoszeniem
do 5.04.2008
BEZ WPISOWEGO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ostre rockowisko

Dla wielu fanów rocka piątkowy koncert
był niezapomnianym przeżyciem

O grę finale 13. edycji Ligi Rocka walczyło 176 zespołów z całej Polski. Została piątka
najlepszych, która wystąpiła w piątkowym koncercie finałowym. Stawka ogromna:
profesjonalna sesja nagraniowa i wspaniałe nagrody rzeczowe. Rywalizowały
zespoły: Chemical Garage, Hemia, Insult, Katar i Mocart. Impreza zabrzmiała pod
patronatem Jelonki.com

Zwycięzcy i sponsorzy
Najlepszy zespół rockowy i najciekawsza osobowość – Chemical Garage, najlepsza wokalistka – Elwira Lańczyk z zespołu
Hemia, najlepszymi perkusistami zostali: Artur Konarski z zespołu Insult i Łukasz Przybysz z zespołu Mocart a nagrodę
najlepszego basisty odebrał Grzegorz Gabski z zespołu Hemia. Sponsorami tegorocznego finału byli: Salon TOYOTY – JAN
NOWAKOWSKI ze Świdnicy, NOWY DOM, SIMET S.A.
Partnerzy : Restauracja Sphinx, Hipermarket Tesco, Empik, Fromaco, Plakatowanie Miasta/Druk Plakatów. Patron medialny:
Jelonka.com

Każdy zespół dał z siebie wszystko. Jurorzy zaproszeni przez organizatora, Jeleniogórskie Centrum
Kultury, nie mieli najmniejszych
wątpliwości: wygrał grający punk
rocka Chemical Garage z Wodzisławia Śląskiego.
– Z czystym sumieniem mogę
powiedzieć, że zwycięski zespół
jest gotowy do tego, żeby wystąpić
na każdej scenie w całym kraju.
Są po prostu super i muszą tylko
uważać, żeby tego nie zepsuć.
Potrzeba już im tylko szczęścia
i pomocy mediów – pochwalił
Mietek Jurecki, muzyk i przewodniczący jury, w którego gronie

zasiadła także przedstawicielka
redakcji Jelonki.
– Ta nagroda to dla zwycięzców
grających punk rocka kalifornijskiego przepustka do gwiazdorskiej kariery – zachwycał się
muzyk Paweł Tylko.
– Byliśmy na wielu festiwalach,
ale właśnie tutaj naprawdę zależało nam na tym żeby wygrać,
powiedzieliśmy sobie, że jeśli nie
wygramy to nie pojedziemy do
domu i zapłaczemy się na śmierć
– zwierzyli się członkowie zwycięskiej grupy. – Gramy ze sobą
bardzo krótko i wiedzieliśmy,
że będzie ciężko, ale udało się.

Nagramy płytę a poza tym zebraliśmy bardzo drogie nagrody.
W tegorocznym jury zasiedli
Mietek Jurecki, Krzysztof Misiak i Wojciech Czerniatowicz
oraz niżej podpisana. Gościem
specjalnym imprezy była grupa
TOTENTANZ – określona przez
renomowane pismo „Teraz Rock”
oraz rockowe ANTYRADIO za
największe objawienie polskiej
sceny rockowej.

Angelika Grzywacz
Zdjęcia: RYLIT
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Liczba urodzenia, zwana też liczbą życia, według numerologów towarzyszy człowiekowi przez całe życie
i opowiada nie tylko o charakterze, ale i o czekającej
przyszłości. Aby ją poznać po prostu dodaj do siebie
wszystkie cyfry, z jakich się składa twoja data urodzenia Dodawaj je dotąd, aż uzyskasz liczbę złożoną
z jednej cyfry. Na przykład:
21.06.1954=2+1+0+6+1+9+5+4=28=2+8=10=1+0=1.
Przyjemnej zabawy!
Jedynki to osoby ambitne i niezależne, o bardzo silnym charakterze i mocnej indywidualności. Mają
wiele pomysłów, są odważne i nie
boją się początkowych trudności. Są
niezastąpione tam, gdzie trzeba doradzić, dodać odwagi, podtrzymać
na duchu. To urodzeni przywódcy,
dumni ze swoich sukcesów i znający swoją wartość. Cudze rozkazy
wykonują niechętnie, a wszelka
dyscyplina i zakazy prowokują je
do buntu. Bywają postrzegane jako
osoby dumne i agresywne.
Dwójki to osoby, które chętnie
współpracują z innymi. Potrafią
negocjować i czekać, aby osiągnąć
swoje cele. Są lubiane i wspaniale
dogadują się z innymi. Dobrze życzą
ludziom, są delikatne i starają się
nikogo nie urazić. Cechuje je silne
poczucie moralności i sprawiedliwości. Cenią autorytety, chętnie
zasięgają porady. Nie lubią znajdować się w otwartym konflikcie,
wolą dyplomatyczne metody rozstrzygania sporów. Są wspaniałymi
obserwatorami, cierpliwie opiekują
się innymi.
Trójki to osoby towarzyskie i
optymistyczne, które bardzo angażują się we wszystkie podejmowane
przedsięwzięcia. Mają zawsze wiele
oryginalnych pomysłów, lubią ruch
i zmiany. Są bardzo lojalne i potrafią
pomóc w potrzebie. Mają dar nawiązywania nowych znajomości,
są zaradne i potrafią inspirować
innych, same jednak nie mają
cech przywódczych. Do działania
motywuje je raczej chęć życia w
luksusie i zażywania przyjemności.
Rutyna i wymagania odstraszają je
i zniechęcają.
Czwórki to osoby poważne
i wytrwałe. Dzięki umiejętności
organizacji i koncentracji osiągają
w życiu sukces. Są ambitne i wytrwałe w dążeniu do obranego
celu. Mają też poczucie moralności i
sprawiedliwości, potrafią aktywnie
protestować przeciwko krzywdzie.
Zawsze dotrzymują danego słowa i nie zostawiają przyjaciół w
potrzebie. Kierują się rozsądkiem
i mocno stoją na ziemi. Cechuje
je zdolność do analitycznego myślenia i inteligencja. Są uparte i
trudem zmieniają swoje poglądy.
Nie tolerują spóźnień i bałaganu.
Piątki to osoby zmienne i
niepokorne. Kochają zmiany i
nowe wyzwania. Zawsze dążą do
niezależności i wolności w wyrażaniu swoich przekonań. Mają dusze
rewolucjonistów, nie obawiają
się odrzucać starych poglądów i
metod postępowania. Niezależność jest ich główną cechą. Często
zmieniają zdanie lub nastrój lub
podejmują decyzje pod wpływem
chwili. Są czułe na piękno i sztukę,
interesują się duchową stroną
egzystencji.

Szóstki to osoby opanowane
i godne zaufania. Śmiało realizują swoje marzenia o szczęściu
i bezpieczeństwie. Są niezwykle
lojalne. Zawsze można im zaufać.
W życiu dążą do poczucia harmonii
i bezpieczeństwa oraz wewnętrznej
równowagi. Cenią piękno i uroki
życia, mają wyczucie dobrego stylu
i smaku. Są wrażliwe i nieco romantyczne. Bywają też przesadnie
troskliwe i nadopiekuńcze. Mają
talent artystyczny i dekoratorski,
stale upiększają swoje otoczenie.
Związane są z medycyną, służbą
społeczną, oświatą, religią i administracją. Szóstki są też wspaniałymi
kucharzami.
Siódemki to osoby uduchowione, obdarzone intuicją. Sprawy
materialne, sława czy awans nie
mają dla nich większego znaczenia.
Łatwo je urazić, cechuje je też niezwykłe poczucie godności i honoru.
Są perfekcjonistami i z tego powodu
wyznaczają sobie cele niemożliwe
do realizacji. Bywają też nadmiernie pesymistyczne i melancholijne,
czasem trudno im powstrzymywać
się przed krytyką innych. Lepiej
radzą sobie w wolnych zawodach,
chętnie poświęcają się karierze naukowej czy badawczej. Są dobrymi
inżynierami, archiwariuszami,
jubilerami, botanikami.
Ósemki to niezwykle silne
osobowości. Bardzo dynamiczne,
pewne siebie i zdecydowane, łatwiej
niż inni osiągają swoje cele. Często
mają skrajne, szokujące poglądy
i zaciekle ich bronią. Nie znają
strachu, są też bardzo honorowe. Są
dobrymi organizatorami, a ludzie
chętnie wykonują ich polecenia.
Nie boją się odpowiedzialności za
swoje czyny i potrafią przekonać
innych do swych celów. Ósemki
świetnie się czują na salonach, w
wielkich bankach i międzynarodowych koncernach. Sprawdzają
się też jako adwokaci, odkrywcy,
politycy. Jako szefowie wymagają
wiele i nie przebierają w słowach.
Dziewiątki to osoby pełne
sympatii i wewnętrznego ciepła.
Mają doskonałą intuicję, wyobraźnię i umiejętność znajdowania
dobrych stron każdej sprawy.
Wierzą w miłość, która obroni
świat przed nieszczęściem. Rozwój duchowy, zainteresowania
religijne i filozoficzne są dla nich
bardzo istotne. Dziewiątki świetnie sprawdzają się wszędzie tam,
gdzie trzeba nieść pomoc i dbać o
cudze interesy. Nie lubią rozkazywać, często miewają problemy z
właściwym wycenieniem swojej
pracy. Wybierają zawody związane z prawodawstwem, medycyną,
resocjalizacją, religią, public relations, oświatą.

(AGA)

Groźne

Półki sklepowe zapełnione są tysiącami produktów wytwarzanych z myślą o najmłodszych konsumentach, a
producenci wciąż pracują nad nowymi wzorami. Rynek
„bazarowy” zalewa fala kolorowych i tanich zabawek
sprowadzanych z Azji, a dorośli kupując je dla swoich
pociech nie zawsze pamiętają o szczególnych wymogach, jakie są im stawiane. Na co więc zwrócić uwagę,
aby zabawka spełniała swoje funkcje?
Przede wszystkim taki zakup
nie powinien być przypadkowy
– najważniejsze jest tutaj bezpieczeństwo dziecka. Z badań niestety
wynika, że choć 70% dorosłych
uważa, że zabawka powinna być
bezpieczna, aż 90% kupujących je,
nie czyta informacji umieszczonych
na opakowaniach. Pamiętajmy, że
każda zabawka musi posiadać informację o przeznaczeniu dla danej
grupy wiekowej, np. stwierdzenie:
„Produkt przeznaczony dla dzieci
powyżej 3 roku życia” to wyraźne ostrzeżenie dla rodziców lub
opiekunów o niebezpieczeństwie
związanym z użytkowaniem przez
młodsze dziecko.
Z kolei na etykiecie, opakowaniu
lub dołączonej ulotce powinny
znaleźć się: znak CE, nazwa i adres
producenta lub importera, informacje o przeznaczeniu zabawki,
wszelkie ostrzeżenia, w tym także
o umiejętnościach koniecznych do
korzystania z niej oraz informacja
o sposobie konserwacji. Do wielu
zabawek dołączona jest też instrukcja obsługi (powinna być w języku
polskim), z którą koniecznie należy
się zapoznać. Brak takiej instrukcji
przy zabawkach typu huśtawka czy
miniaturka urządzenia przeznaczonego dla dorosłych to sygnał, że
produkt może być niebezpieczny.

Opakowanie
to nie wszystko

Zabawki muszą być produkowane z surowców, które nie stwarzają

żadnego zagrożenia dla dziecka w
kontakcie z oczami, śluzówką czy
skórą. Jeżeli w składzie chemicznym części plastikowych zabawki
obecne są ftalany lub inne substancje szkodliwe (metale ciężkie), to
znak, że taki produkt może być na
przykład przyczyną alergii.
Wykończenie zabawki nie może
mieć ostrych krawędzi i widocznych uszkodzeń, małych odłączalnych elementów (dziecko może
je połknąć lub się zadławić) i zbyt
długich linek (ryzyko uduszenia).
Produkt musi mieć odpowiedni
kształt (niebezpieczeństwo zaklinowania się w buzi dziecka), a
w kontakcie z wodą nie może się
nadmiernie rozszerzać. Zabawka,
przy użyciu której dziecko może się
przemieszczać, musi mieć łatwy i
skuteczny system hamowania, a
elektryczne nie mogą być zasilane

zabawki

wadzanych do obrotu produktów
pod kątem spełniania zasadniczych
wymagań bezpieczeństwa. Kontrolą objęto 1227 zabawek różnego
rodzaju (lalki, pojazdy napędzane,
kostiumy, przebrania, materiały artystyczne, zabawki dla niemowląt,
imitujące kosmetyki, instrumenty
muzyczne, do zabaw sportowych,
tematyczne i inne).
Co trzecia nie spełniała wyma-

29% niebezpiecznych produktów zgłoszonych w UE
w ostatnich 4 latach to zabawki.
prądem o napięciu przekraczającym 24V. Przed zakupem należy
dokładnie obejrzeć samą zabawkę,
jak i jej opakowanie, ponieważ
może ono stwarzać niebezpieczeństwo dla dziecka.

Co trzecia do wyrzucenia

Aby wyeliminować z rynku jak
najwięcej zabawek niebezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci, Inspekcja Handlowa przeprowadziła
w ubiegłym roku kontrolę wpro-

gań bezpieczeństwa. Najczęściej
stwierdzane nieprawidłowości to:
odłączanie się od produktu małych
elementów, nieprawidłowy kształt,
obecność ostrych krawędzi, zbyt
długie linki przy zabawkach, zbyt
cienka folia opakowania, nadmierne rozszerzanie się zabawki
w kontakcie z wodą, obecność

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Piwo w górę
Lżejsze portfele i bogatsza świadomość: tego mogą spodziewać się
piwosze. W najbliższym czasie piwo
zdrożeje o 10 procent. Na butelkach
i puszkach mają się również ukazać
informacje dotyczące zakazu spożywania alkoholu przez osoby nieletnie
i kierowców.

ftalanów, kadmu, ołowiu, i innych
szkodliwych substancji.
W połowie 2007 roku wycofywano z obrotu zabawki Polly Pocket
oraz Barbie, Magiczne koraliki
Bindeez, Farbki akwarelowe Tesco
Value i inne. Większość tych zabawek wyprodukowano w Chinach.
Konsumenci, którzy dokonali zakupu wyżej wymienionych przedmiotów, mogli oddać je bezpośrednio
do sprzedawcy.
Co zrobić, gdy stwierdzimy, że zabawka stwarza niebezpieczeństwo?
Należy jak najszybciej powiadomić
o tym Inspekcję Handlową, która
w laboratorium zbada zabawkę i
jeśli testy potwierdzą, że stwarza
ona zagrożenie dla dzieci, zostanie
wycofana ze sprzedaży i umieszczona w rejestrze produktów niebezpiecznych.

Jadwiga
Reder-Sadowska

Jedynym obowiązkowym oznakowaniem na zabawkach jest znak CE. Wszelkie
dodatkowe certyfikaty dają większą pewność, że zabawka jest bezpieczna, jednak
ich stosowanie jest dobrowolne.
Wielu z nas uważa, że doskonale
orientuje się w topografii stolicy Karkonoszy. Nie brakuje także znawców
architektury, którzy rozpoznają bez
błędu szczegół każdego zabytku. Czy
rzeczywiście? Przekonajcie się sami.
Co tydzień będziemy zamieszczać
zdjęcie mało znanego zakątka Jeleniej
Góry. Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić się z
nami swoją odpowiedzią wysyłając
e-mail na adres redakcja@jelonka.
com lub dzwoniąc od poniedziałku
do piątku w godz. 11 – 13 do naszej
redakcji: tel. 0 – 75 75 444 00. Dla
spostrzegawczych czeka nagroda
w postaci gadżetów naszego tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało
płaskorzeźbę z budynku przy ul. 1
Maja. Poprawnej odpowiedzi gratulujemy internautce Pippi.

Fot. Konrad Przezdzięk

Zapisane w liczbach
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(tejo)
Podwyżki zapowiadają sami producenci, którzy tłumaczą, że nie
mają innego wyjścia, bo drastycznie
wzrosły koszty jego produkcji.
Najbardziej zdrożał słód, podstawowy surowiec do produkcji piwa,
którego cena wzrosła nawet o 130
procent. Więcej kosztuje również
chmiel i jęczmień, a także surowce do
produkcji opakowań aluminiowych.

Za aluminium trzeba płacić 60-80
procent więcej niż przed rokiem. Dlatego już w najbliższym czasie za małe
jasne miłośnicy piwa będą musieli
płacić około trzydzieści groszy więcej
niż dotychczas za puszkę czy butelkę
tego trunku.
Czy dla piwoszy to wyzysk? Wiadomo, że ci, którzy lubią piwo, kupią je niezależnie od ceny. Dlatego

podwyżką specjalnie nie martwią
się właściciele pubów i sklepów
z alkoholem. Zawsze znajdzie się
produkt odpowiednio dostosowany
do potrzeb rynku, a piwosze będą
kupowali tę markę napitku, która
odpowiada nie tylko ich gustom, lecz
także możliwościom finansowym.

Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
Slalom młodzieżowców

Ponad stu zawodników wzięło
udział w międzywojewódzkich
mistrzostwach młodzików i
juniorów młodszych w narciarstwie slalomie i slalomie
gigancie. Zawody rozegrano w
Karpaczu.
Niżej podajemy zwycięzców w
poszczególnych konkurencjach.
Slalom: młodziczka – Kamila
Tęcza (AZS Collegium Glacense
Nowa Ruda) – (zsumowany czas
dwóch przejazdów) 1:21,20, młodzik – Maciej Bieńkowski (Łabski
Szklarska Poręba) – 1:19,37, juniorka młodsza – Klaudia Ślifirz
(ULKS Czarna Góra) – 1:26,52,
junior młodszy – Paweł Babicxki
(Śnieżka Karpacz) – 1:20.09.
Slalom gigant: dziecko
starsze – dziewczęta – Kinga
Szejnach (Śnieżka) – 0:34,56,
chłopcy – Konrad Ostrowski
(Śnieżka) – 0:33,23, młodziczka
– Aleksandra Groń (Collegium)
– 0:32,50, młodzik – Robert
Łapucha (Śnieżka) – 0:31,51,
juniorka młodsza – Klaudia
Ślifirz(Czarna Góra) – 0:33,47,
junior młodszy – Paweł Babicki
(Śnieżka) – 0:31,97.

Złota
piątka
nagrodzona

(ROB)
Koszykarki przegrały

W pierwszej kolejce spotkań
o utrzymanie się w ekstraklasie koszykówki kobiet (środa
– 27 marca) nasze zawodniczki
przegrały po walce w Brzegu
(61:70), choć prowadziły po
trzech kwartach 44:43, a pod
koniec tego spotkania zbliżyły się
do rywalek na 4 pkt., ale wygrywa się koszami a nie nadziejami.
W drugiej parze SMS Łomianki
poległy, też po walce, z MUKS w
Poznaniu 69:85.
W drugiej kolejce (sobota, 29
III) nasze dziewczyny pauzowały. Inne wyniki: Arcus SMS
PZKosz Łomianki – Cukierki
Odra Brzeg 46:84, Energa Toruń
– MUKS Poznań 92:74.
W następnej kolejce (środa, 2
IV) Finepharm KK AZS Jelenia
Góra zmierzy się z Arcus SMS
Łomianki (hala przy ul. Sudeckiej, godz. 19).

Anna Dyba, Jarosław Kondraciuk, Natalia Małaszewska, Paweł Piepiora i Estera Rykaczewska – laureaci
naszego plebiscytu na najlepszych sportowców – odebrali we wtorek wieczorem pamiątkowe tabliczki i
nagrody od Jelonki.com.
Uroczystość, która odbyła się w
Chacie za Wsią, zaszczycili swoją
obecnością prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski, zastępca
prezydenta Zbigniew Szereniuk,
starosta jeleniogórski Jacek Włodyga, oraz Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej.
Byli też wydawcy tygodnika Jelonka.com: Wiktor Marconi i Marek Tkacz, którzy wręczyli piątce
laureatów plebiscytu wybranych
przez Czytelników pamiątkowe
tabliczki i nagrody. Nad całością
czuwał zastępca redaktora naczelnego Jelonki.com Robert Zapora.
W uroczystości wzięli udział także
trenerzy nagrodzonych i sponsorzy plebiscytu.
Wyróżnionym sportowcom
gratulowali i życzyli jeszcze
większych sukcesów Marek Obrębalski, Jacek Wlodyga, Wiktor
Marconi oraz Marek Tkacz. – Nie
byłoby tego plebiscytu, gdyby nie
Czytelnicy – dziękował głosują-

cym w zabawie Robert Zapora. Na
plebiscyt nadesłano ponad dwa i
pół tysiąca głosów.
Emilia Starak-Podeszwa, Rafał
Wołoski, Rafał Ludwisiak, Karol
Pęcherz i Piotr Janiszewski: to
nazwiska osób wylosowanych
przez Esterę Rykaczewską z grona
głosujących Czytelników, które
otrzymają od Jelonki.com upominki. Ze wspomnianymi skontaktujemy się drogą mailową.
Raz jeszcze dziękujemy Wam za
udział w plebiscycie, gratulujemy
tym, których wyróżniliście i z niecierpliwością czekamy na kolejną
edycję naszej zabawy.

Natalia Małaszewska odbiera pamiątkowy
dyplom z rąk wydawców

Tekst i zdjęcia: (tejo)

(JEN)
Liga siatkówki
na ostatniej prostej

Sponsorzy plebiscytu

Ultima sp. z o.o. ul. Cieplicka 106
"Sigmar" ul. Klonowica 3
restauracja "Chata za wsią"
Centrum Ogrodnicze "Agro"
rcie

Gorąca dyskusja, oczywiście o spo

Tylko dwa mecze odbyły się
w poświątecznym tygodniu w
lidze siatkówki. W spotkaniu
na szczycoie TKKF Orle pokonało Elkę po tie breaku.
Wyniki: ZK Zaręba – UKS
3:0 (21:25, 23:25, 24:26), TKKF
“Orle” – Elka 3:2 (25:19, 26:24,
19:25, 21:25, 15:13). W 7 kolejce zagrają: TKKF „Orle” – AE (1
IV, godz. 19.30), Politechnika
– Elka (1 IV, godz. 20), ZK
Zaręba – KK (1 IV, godz. 20.15),
KK – UKS (2 IV, godz. 17.30),
TKKF “Orle” – Emeryci (3 IV,
godz. 19.30), AE – pauza.

(ROB)
Tabela

Uroczyste rozpoczęcie spotkania

Symboliczny toast za zdrowie laureatów

1. Emeryci
2. TKKF “Orle”
3. ZK Zaręba
4. Elka-Bujak
5. Akademia E.
6. Politechnika
7. Kolegium K.
8. UKS
9. II LO–Norwid

14
12
13
13
13
12
12
14
13

29
27
27
24
21
19
17
9
1

32–16
31–17
31–18
31–21
31–27
24–22
23–24
15–38
4–39
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Sukcesy, które dziel¹
Ostatnie wydarzenia sportowe
dały sporo emocji
jeleniogórskim kibicom, budząc
jednocześnie niezdrowe uczucia
wśród działaczy. Chodzi o podział
budżetowej kasy na sport w mieście
dla poszczególnych klubów. Jest
tego w tym roku trzy razy więcej
niż w latach poprzednich – 600 tys.
zł. Podstawą wysokości przydziału
klubom budżetowych pieniędzy jest
sportowy sukces.
Piłkarki ręczne Finepharm Carlos były rewelacją tego sezonu w
ekstraklasie zajmując piąte miejsce
w tabeli po zasadniczej rundzie i nadal walczą w play off o mistrzostwo
kraju, koszykarze Sudetów toczą
boje w play off o awans do I ligi. Gorzej radzi sobie w ekstraklasie koszykówki kobiet – Finepharm KK AZS.
Poniżej oczekiwań koszykarki MKS
MOS Karkonosze (I liga kobiet).
Natomiast futboliści Karkonoszy
mieli znakomity start w wiosennej
rundzie dolnośląskiej IV ligi.
Wiadomo, że na wysokich szczeblach rozgrywek, czyli w ekstraklasie

żeńskiego szczypiorniaka czy koszykówki kobiet, zespoły zawdzięczają
sukcesy finansowym zastrzykom ze
strony sponsorów strategicznych:
Finepharm Carlos - prezesowi Tomaszowi Maciulakowi, Finepharm
KK AZS – dr Janowi Czarneckiemu,
a w mniejszym stopniu pieniądzom
z kasy miejskiej.
Natomiast koszykarze Sudetów
futboliści Karkonoszy i koszykarki
MKS MOS Karkonosze zawdzięczają
byt i funkcjonowanie głównie dotacjom z budżetu miasta i skromnym
sponsorom.
Dlatego podział budżetowych
pieniędzy zawsze był przedmiotem sporu pomiędzy działaczami
wymienionych klubów, a przecież
mamy w mieście ponad 30 stowarzyszeń sportowych wyciągających
rękę po pieniądze z miejskiej kasy.
Dlatego sukcesy sportowe jednej
drużyny cieszą działaczy i kibiców
tej tylko ekipy, natomiast budzą
smutek a nawet zawiść pozostałych
drużyn oraz ich działaczy i sympatyków.

Janusz Cwen

Kolejne punkty Piasta
Rozkręcają się rozgry wki
piłkarskie w małych ligach.
W niedzielę rozegrano drugą
wiosenną kolejkę w klasach A.
Piast Dziwiszów pokonał Bóbr
Marciszów 2:1 (2:0). Gospodarze od początku przeważali na
boisku, a piłka jak po sznurku,
toczyła się od zawodnika do
zawodnika.
Dzięki temu uwieńczyli to
dwoma bramkami. W drugiej
odsłonie do głosu doszli goście,
ale stać ich było tylko na zdobycie kontaktowej bramki. Więcej
wyników z piłkarskich małych
lig na www.jelonka.com
LKS Piast Dziwiszów-LKS
Bóbr Marciszów 2:1 (2:0)
Piast: Skupin – Kubicz, Kogut, Gurazda, Duzinkiewicz,
Kogut R., Małkowski, Statkowski, Grycki, Paul, Seta.

AAAAA

(MAT)

JELENIA GÓRA Zwycięstwo Sudetów w pierwszym meczu play–off o I ligę

Młodzież wygrywa
Fot. Marek Tkacz

Wojna trwa
Tak trener Ireneusz Taraszkiewicz ocenił sytuację, która powstała po
wygranym wysoko (90:63)
meczu jego podopiecznych
w pierwszym meczu play
off o wejście do I ligi koszykówki mężczyzn z Pogonią
Prudnik. Gra się do dwóch
zwycięstw, a Pogoń jest
silnym zespołem i od kilku
sezonów zawsze znajduje
się w czołówce II ligi.
Na ten mecz, a właściwie na
taki mecz, czekali kibice stolicy
Karkonoszy od 20 lat, czyli od
czasu, gdy Jeleniogórski Klub
Sportow y Spartakus oparty
głównie o wychowanków (pod
wodzą Eugeniusza Sroki) wchodził do ówczesnej najwyższej
klasy rozgry wkowej – I ligi
(obecna ekstraklasa). Do hali
przy ul. Sudeckiej przyszło w
sobotę (29 marca) tylu kibiców,
że zabrakło biletów! Było blisko
1000 widzów.
Spotkanie zapowiadało się
bardzo dobrze dla gospodarzy,
bo po niespełna 4 min. było
12:2, ale trener gości wziął czas
i po kolejnych 4 min. zrobiło się
tylko 12:8. Wówczas o przerwę
poprosił trener Sudetów, ale
niewiele to zmieniło, bo mecz
się wyrównał i po 10 min. było:
20:17.
Podobny przebieg m ia ła
dr uga k wa r t a (20:14) i na
przerwę zawodnicy obu druż yn schodzili prz y w yniku
40:31 z nadzieją, że wygrają to
spotkanie.
Bo ta faza rozgrywek, podobnie jak derby, rządzi się swoimi
prawami. Na przykład, po znakomitej postawie miejscowych
na początku trzeciej kwarty

Juniorzy Sudetów prowadzeni przez Artura Czekańskiego wygrali w ostatniej kolejce z Gwardią we
Wrocławiu 80:64, a kadeci trenowani przez Leszka
Oleksego, rozgromili Gwardię 101:43.
Juniorzy Sudetów Jelenia Góra
po 20 kolejkach znajdują się na
trzecim miejscu w tabeli z 35 pkt.
i są pewni tego, że po zakończeniu
rozgrywek dolnośląskiego regionu będą grali w ćwierćfinałach o
mistrzostwo Polski tej kategorii
wiekowej. Mecz we Wrocławiu
nasi zawodnicy wygrali właściwie po dwóch kwartach (19:11,
20:10) i w następnych dwóch A.
Czekański dał pograć wszystkim

zawodnikom z ławki. Najwięcej
punktów – 32, zdobył Wojciech
Klimek.Świetnie wypadli też
kadeci walczący o miejsca 1-6
w regionie dolnośląskim, którzy
zdemolowali Gwardię we Wrocławiu 101:43. Tutaj też zagrali
wszyscy zawodnicy Sudetów,
bo losy meczu rozstrzygnęły się
praktycznie w pierwszej kwarcie
(26:4).

(JEN)

DZIER¯ONIÓW Przerwana dobra passa seniorów

Głową w mur

Niestety, seniorzy Karkonoszy, po dwóch wygranych
pojedynkach z trudnymi rywalami w rundzie wiosennej, polegli w sobotę (29 marca) z przeciętną Lechią
w Dzierżoniowie.

Leszek Oleksy przez cały mecz mobilizował zawodników

(23:23) Sudet y odskocz ył y
na 15 pkt. (48:33), by potem
pozwolić nieustępliwym rywalom na zbliżenie się w 25 min.
na 52:44. Potem było kosz za
kosz i po 30 min. tylko 63:54 i
wszystko nadal możliwe.
Jednak ostatnia część meczu
(27:9) to zdecydowana dominacja naszych koszykarzy. Goście
są sami sobie winni, bo puściły
im ner w y. Kiedy nie mogli
sobie poradzić w normalny
sposób z rywalem, mimo wielu
zmian w składzie i sposobów
gry, zaczęli przekraczać granice faulu w starciach, a decyzje
sędziów kwitowali nie tylko
świętym oburzeniem.
Popis chamstwa dał w 35
min. (78:58) Maciej Lepczyński, który po decyzji arbitra
rzucił ze złością piłką w publikę, a potem przechodząc obok
sędziego celowo popchnął go.
Zarobił technicznego, Krzysztof Samiec wykorzystał 4 rzuty osobiste (82:58) i było po
meczu.

Kibice po zakończeniu spotkania zgotowali zawodnikom
owację na stojąco i po raz kolejny
skandowali zawołanie I liga, I liga
– Sudety!!!
Przypominają się lata świetności JKS Spartakus, kiedy ta
drużyna awansowała do I ligi (był
to najwyższy szczebel rozgrywek
męskiego basketu, obecna ekstraklasa). Wówczas jeleniogórscy
kibice skandowali: I liga, I liga
- JKS!!!
– Wygraliśmy bitwę – wojna
trwa – powiedział po meczu Ireneusz Taraszkiewicz. – Za tydzień
jedziemy na rewanż do Prudnika,
a tam gra się bardzo ciężko, bo Pogoń to dobra drużyna i z charakterem. Ponadto hala w Prudniku ma
swój specyficzny kształt i klimat,
bardzo nieprzyjemny dla gości. To
niewielka hala z balkonami, gdzie
pierwsze ławki graniczą prawie
z linią boiska. To samo można
powiedzieć o balkonach, z których
wiszą nad głowami zawodników
kibice. Boisko jest nieco węższe, a
kibice mają bardzo gorące głowy i

wywierają duży wpływ na zachowanie sędziów.
Sudety Jelenia Góra – Pogoń
Prudnik 90:62 (20:17, 20:14,
23:23, 27:9)
Sudety: Jakub Czech 22, Rafał
Niesobski 20, Krzysztof Samiec
18, Łukasz Niesobski 14, Jarosław
Wilusz 8, Mateusz Skrzypczak 4,
Mariusz Matczak i Grzegorz Terlikowski po 2, Michał Sterenga.
Najwięcej dla Pogoni: Kamil
Czapla 15 (3x3), Piotr Tarasewicz
14 i Marcin Łakis 12.

JEN

Jak grali inni
W drugim meczu play off o wejście do
I ligi grupy B AZS Radex Szczecin pokonał AZS Politechnikę Opole 85:80
(15:18, 24:16, 23:16, 23:30)
W gr. A rozegrano jedno spotkanie:
Bonduelle Harmattan Gniewkowo
pokonał SIDEn MMKS Toruń 102:82.
Natomiast w gr. C zanotowano następujące wyniki: MMKS Dąbrowa
Górnicza – UMKS Kielce 85:69 i AZS
AWF Katowice MOSiR Krosno 80:86.

Bramkę dla miejscowych zdobył
znany w Jeleniej Górze rutynowany Albert Połubiński przepięknym
uderzeniem z ok. 30 metrów już w
9 minucie.
Potem z upływem czasu goście
zdobywali coraz większą przewagę a pod koniec spotkania nie schodzili prawie z połowy przeciwnika.
Niestety, mieli wyjątkowego pecha
Maciej Wojtas w 75 min. trafił
w słupek, a potem po „główce”
Marcina Krupy piłka uderzyła w
poprzeczkę.
Lechia Dzierżoniów – Karkonosze Jelenia Góra 1:0 (1:0)
Karkonosze: Dubiel – Wojtas,
Wawrzyniak (75 Krupa), Kuźniewski, Kurzelewski, Zagrodnik,
Adamczyk (Kogut 46.), Kotarba

Pozosta³e wyniki:
Orla Wąsosz – Polonia Trzebnica 		
Nysa Zgorzelec – Górnik Złotoryja 		
Polonia/Sparta Świdnica – Śląsk II Wrocław
GKS Kobierzyce – Miedź II Legnica
Górnik Polkowice – Motobi Kąty Wrocławskie
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Górnik Wałbrzych
Pogoń Oleśnica – Prochowiczanka Prochowice
MKS Oława – AKS Strzegom 		

2:1
1:0
2:2
1:0
2:0
1:1
0:2
1:0

(46. Wajda), Kusiak, Durlak, Kowalski (Rodziewicz 67.).
Nie popisali się również zawodnicy Karkonoszy występujący w
LDJ. Juniorzy starsi przegrali 1:3
(0:2), a młodsi zremisowali 2:2. Ich
sytuacja w tabeli jest niewesoła, bo
zajmują miejsca spadkowe w Lidze
Dolnośląskiej Juniorów.

JEN

Tabela
1. Polonia/Sparta Świdnica 21
2. Śląsk II Wrocław
22
3. Wulkan Wrocław
21
4. BKS Bobrzanie
22
5. Górnik Polkowice
21
6. Motobi Kąty Wr.
22
7. MKS Oława
22
8. Prochowiczanka
21
9. Pogoń Oleśnica
22
10. GKS Kobierzyce
22
11. Górnik Wałbrzych
22
12. Orla Wąsocz
22
13. Lechia Dzierżoniów
22
14. Karkonosze Jelenia Góra 21
15. Polonia Trzebnica
22
16. Górnik Złotoryja
22
17. Miedź II Legnica
21
18. AKS Strzegom
22
19. Nysa Zgorzelec
22

55
49
42
42
41
41
37
35
34
31
26
25
25
24
23
21
20
4
4

55-16
57-24
34-20
38-22
53-15
35-18
41-27
38-31
43-27
35-42
24-35
24-40
21-34
24-27
24-39
24-39
28-40
11-59
13-67

FOT. Mateusz Banaszak
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Zabawa dla młodych detektywów

PONIEDZIA£EK 31 III

Jamnik Jacek na tropie
sprawców brutalnego
przestępstwa – tak najkrócej można scharakteryzować spektakl dla dzieci „Porwanie kaczątek”.
Premiera już w najbliższą
niedzielę (6 kwietnia).

Mafia czyli kabaret
Program w wykonaniu kabaretu "BELLA MAFIA" Karkonoskiego Uniwersytetu III
Wieku. ODK, godz. 17.
Pieśni patriotyczne
Koncert galowy piosenki i pieśni patriotycznej. Sala przy ul. Bankowej 28/30,
godz. 11.
WTOREK 1 IV

Polska komedia
DKF „Klaps”: projekcja filmu „Rozmowy nocą”. To komedia romantyczna, reż.
Maciej Żak (Polska, 2008). JCK – sala przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18, bilet
9 zł, karnet – 28 zł.
CZWARTEK 3 IV

Cyrkowo w BWA
Otwarcie wystawy Grzegorza Szymczyka „CIRCUS NEMO”, w programie happening
artysty. Grzegorz Szymczyk jest związany z Grupą Plastyczno - Teatralną Pławna 9 i
z wrocławskim Teatrem Formy Józefa Markockiego. To malarz, aktor, twórca małych
form happeningowych. Artystyczny samouk. Artysta Na wystawie w jeleniogórskim
BWA zaprezentuje szereg płócien związanych z ginącym światem cyrku, ulicznej
pantomimy, teatru i clownady. BWA, godz. 17.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9. – 17., bilety w cenie 2 zł, w
sobotę w godz. 10. – 16. wstęp bezpłatny.
Podróż do Rumunii
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Karpaty zachodnio-rumuńskie,
Apuseni”, prowadzenie Iwona Kurpiewska. Muzeum Przyrodnicze, godz. 19.
PI¥TEK 4 IV

Recytują najlepsi
53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe. 4-5 IV, godz. 11.,
sala przy ul. Bankowej 28/30.
Dzieła przyjaciela Hauptmanna
Otwarcie wystawy grafiki J.M. Avenariusa. Artysta jest malarzem, grafikiem, pisarzem,
ilustratorem dzieł Gerharta Hauptmanna, z którym łączyła go długoletnia i zażyła
przyjaźń. Muzeum „Dom Gerharta Hauptmanna”, godz. 17.

Nowa propozycja sceny animacji to opowieść detekt ywistyczna dla najmłodszych.
Akcja dzieje się w „miejskiej
dżungli”, wśród wieżowców
rozświetlonych kolorow ymi
neonami. Głównym bohaterem
jest jamnik Jacek, który próbuje
rozwiązać sprawę porwania
kaczątek.
Autorką scenografii jest Joanna Hrk, której pracami zachwyciła się publiczność teatrów dla
dzieci w Rzeszowie, Krakowie,
Tarnowie, Elblągu, Gdańsku,
łódzkiego Arlekina. Na scenie
pojawią się wspaniałe kolorowe
lalki – kukły wielkości człowieka poruszane przez ukrytego
z tyłu aktora. Nowością dla
najmłodszej publiczności ma
być także muzyka do spektaklu
– głównym akcentem mają
być znane motywy z różnych

Fot. ROB

Będzie się działo

Fragment próby „Porwania kaczątek”
filmów sensacyjnych (np. z „Różowej Pantery”) nowocześnie
zmiksowane.
W bohaterów tej kryminalnej
opowieści dla dzieci wcielą się
aktorzy sceny animacji: Dorota
Korczycka-Bąblińska, Dorota

Fluder, Katarzyna Morawska,
Bogna Helena von Woedtke,
Sławomir Mozolewski, Jacek
Maksimowicz, Radosław Biniek
i Sylwester Kuper.
„Porwanie Kaczątek” Gyula
Urban, inscenizacja Lidia Liso-

Tak tańczą w Irlandii
Touch of Ireland to widowisko muzyczne, jakiego
w naszym mieście jeszcze
nie było: taniec, muzyka i
wspaniała choreografia.
Występ zaplanowano na
poniedziałek 7 kwietnia w
Teatrze Jeleniogórskim.

Spektakl muzyczny zawiera
całe bogactwo muzyki i tańca:
kompilację utworów muzycznych i choreografii tanecznych,
mocno osadzonych w tradycji
Zielonej Wyspy – czytamy w
zapowiedzi.
Wszystko w oparciu o oryginalną choreografię, stroje, eks-

presję ruchu i naturalny wdzięk
tancerek i tancerzy. Spektakl
zawiera wszystkie elementy
tańca irlandzkiego.
Muzyka – CARRANTUOHILL
(20 lat na scenie, ponad 2000
koncertów w USA, Irlrndii,
Niemczech, Rosji, Francji, Czechach...8 płyt).

wicz, opieka reżyserska Bogdan
Nauka, scenografia Joanna
Hrk, muzyka Jan Walczyński.
Premiera: niedziela, 6 kwietnia,
godz. 16, Teatr Zdrojowy.

TT
Taniec – REELANDIA (dynamiczna i barwna formacja tańca
irlrndzkiego... widowiskowe
układy taneczne... występy na
największych scenach w Polsce
i za granicą... piękne kostiumy...
step irlandzki...).
Spektakle odbędą się 7 IV o
godz. 17. i 19.30, bilety w cenie
50 i 40 zł, do nabycia w kasie
teatru.

Koncert skrzypaczki
Koncert pod dyrekcją Dawida Sadowskiego w wykonaniu: Małgorzata Wasiucionek
(skrzypce) z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. Filharmonia
Dolnośląska – sala koncertowa, godz. 19.

Nowości ze świata muzyki

SOBOTA 5 IV

EURO GROOVE – „Various Artists”

Pejzarze miasta
Otwarcie wystawy malarstwa Janusza Bułgajewskiego, malarza i literata pochodzącego z Jeleniej Góry. BWA, godz. 17. Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz.
9. – 17., bilety w cenie 2 zł, w sobotę w godz. 10. – 16. wstęp bezpłatny.
NIEDZIELA 6 IV

Poranek z Magdeczko-Capote
„W muzycznym cyrku” czyli Honorata Magdeczko-Capote i jej goście. Filharmonia
Dolnośląska, godz. 10. Bilety 10 i 5 zł.
TEATR

Gog i magog
2 IV i 3 IV, godz. 19, kawiarnia teatru, 20 i 15 zł
Klątwa
4 IV, godz. 19, Scena Duża, bilety 27 i 18 zł
Testosteron
6 IV, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 30 i 22 zł
Potęga teatru czyli Muminki
3 IV i 4 IV, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
KINO

Grand
Koń wodny. Legenda głębin
31 III – 3 IV, godz. 18
przygodowy, prod. USA 2007, od 12 lat
Wojna Charliego Wilsona
31 III – 3 IV, godz. 20
dramat, prod. USA 2007, od 12 lat

wydawnictwo : Putumayo World Music

Łączenie nowoczesnych tanecznych bitów z muzyką świata
stało się modne od czasów rozpowszechniania afrobeatu przez
nieodżałowanego Fela Kuti. Popularność muzyki świata i jej rozgłos to dowody na niezmienne zapotrzebowanie na brzmienia
z tamtego obszaru. Najlepszym przykładem jest kompilacyjny
zestaw zawierający dokonania różnych artystów z Europy na
płycie „ Euro Groove”. Zawiera ona utwory będące zderzeniem
skrajnie połamanych rytmów spod znaku fusion, elektroniki,
akustycznego folku, Dj’skich produkcji aż po ujazzowiony chillout. Krążek otwiera jazzowy saksofonista Toufic Farroukh, który
zaprosił do nagrania Jeanne Addend, która urzekającym głosem
wyśpiewuje po francusku „Destins et Desirs”. W tle słychać flet,
gitarę, syntezatory a nawet puzon, które nadają temu utworowi
jeszcze większego uroku. W podobnej konwencji utrzymany jest
„Nuit Magique” wykonywany przez niemiecki duet Jazzamor
tworzony przez wokalistke Bettine Mischke i klawiszowca
Rolanda Groscha. „Check In” to kawałek włoskiego kwartetu
pochodzącego z północnej Italii – Fiamma Fumana, który
zgrabnie łączy elektroniczny groove z nowoczesnym beatem i
popularnym folk rockiem. W zupełnie inny klimat wprowadza
„DelaDap”. To sześciu muzyków wywodzących się z Czech,
Węgier i Austrii, którzy wykonują „Le
Shin” utrzymanym w
stylistyce gypsy twist
z wokalem cygańskiej
piękności Meliny Stoiki.
Jest na tej składance wiele innych wartościowych
utworów.
Nie da się ukryć, iż zestawione na płycie utwory wypadają porywająco
i są dla słuchacza miłym
zaskoczeniem.

(ROB)

LIZZ WRIGHT – „The Orchard”
wydawnictwo:
Universal Music Polska

Andrzej Patlewicz

Artystka zaskakuje z każdą kolejną płytą. „The
Orchard” to już jej trzeci album i zarazem prawdziwy kamień milowy w jej karierze. Interpretacje utworów ciemnoskórej Lizz Wright odzwierciedlają energię i ducha, w którym
została stworzona muzyka.
Cały projekt zaczął się od serii zdjęć, które Lizz zrobiła w swoim rodzinnym miasteczku
Hahira, skupiając uwagę na tytułowym sadzie „The Orchard”, miejscu, które znała jeszcze z
dzieciństwa. Ta podróż w krainę dzieciństwa w czasy, kiedy wychowywała się na prowincji
Georgii są wyczuwalne w niemal wszystkich 12 kompozycjach począwszy od otwierającego
gospelowego „Coming Home” aż po ostatnie nutki na płycie. Muzyka gospel odgrywa w jej
życiu istotną rolę, co słychać w utworze „Hey Mann”. Będąc jedną z trzech córek pastora
wychowywała się na tej muzyce od dziecka śpiewając w chórze kościelnym. Zarówno „My
Heart” jak „Another Angel”, „When I Fall”, „Leave Me Standing Alone”, „Speak Your Heart”,
“This Is” czy “Song For Mia” to przepiękne utwory odwołujące się do lat 70-tych. Jest w
nich ogromna nostalgia i ciepło, które współgra z intymnością i powagą tak oryginalnych
kompozycji jak: „Coming Home”, „Another Angel” czy „When I Fall”. Zdolności interpretacyjne Lizz Wright są równie imponujące, co słychać w „I Idolize You” Ike’a i Tiny Turner czy
„Thank You” Led Zeppelin.
Ta płyta to dowód na muzyczną ewolucję Lizz Wright, od wczesnego dzieciństwa aż po
teraźniejszość. Podczas gdy na jej wcześniejszych płytach towarzyszyli jej wybitni jazzmani,
„The Orchard” prezentuje bardzo
eklektyczną obsadę, w skład
której wchodzą: znany wokalista i autor tekstów Toshi
Regon (jest współautorem
kilku piosenek na tej płycie).
Pozostali to: Joey Burns i John
Convertino (członkowie grupy
Calexico), awangardowy gitarzysta Oren Bloedow, Larry
Campbell (współpracował
z Bobem Dylanem), Glenn
Patscha członek zespołu Ollabelle.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 25m2 na parterze - Sprzedam lub
wynajmę 25m2 na parterze - lokal do
remontu na działalność - 506 487 498
■ 2 pokoje 39 m2 - Mieszkanie wysoki
parter - Jelenia Góra - 667 219 752
■ 2 pokoje 50m - Sygietyńskiego za 169
tys. do negocjacji bez pośredników - 603
505 121
■ 2 pokoje 52m2 - Mieszkanie 2 piętro
Jelenia Góra - 667 219 752
■ 2 pokojowe 38m - na Kiepury, czynsz
150zl, bez pośredników za 150 tys. zł
- 662 120 207
■ 2 pokojowe 38 m2 - odremontowane
niski czynsz 124 tys. - 693 056 760
■ 2 pokojowe na Orlim - 500 122 445
■ 2 pokojowe na Zabobrzu I - 500 122
445
■ 30 m2 na Zabobrzu - 2 pokoje, parter.
Mieszkanko po kapitalnym remoncie. Tanie
w utrzymaniu. 135 tys. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ 37m2 na parterze lokal pod działalność
do remontu - 506 487 498
■ 38.5 m2, 2 pokoje - kuchnia, łazienka,
1 piętro, ścisłe centrum 150 tys. - 600
806 209
■ 38m w Karpaczu - centrum 2 pokoje,
wysoki parter, po remoncie, ładne, słoneczne
- 601 558 468
■ 3 pokoje na Zabobrzu - 508 240 828
■ 3 pokojowe - na Zabobrzu i 60m z
balkonem możliwość zrobienia 4 pokoi
- mieszkanie po remoncie 200000 - 500
122 488
■ 95m2 w centrum - wysoki standard
- 508 240 821
■ Ładne 3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu II o pow. 62 m2 - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie - 2 pokoje 1 piętro
Zabobrze - 509 949 961
■ Ładne mieszkanie - 2 pokoje Zabobrze
- 509 949 961
■ Ładne mieszkanie - 1 piętro 47m
Zabobrze - 509 949 961
■ Dobrze prosperująca pizzerie - Dobrze
prosperująca pizzerie sieciowa w Jeleniej
Górze - 505 184 603
■ Dom do remontu 750m2 - Sprzedam dom
do remontu 750m2 - Atrakcyjna lokalizacja
- 506 487 498
■ Dom w atrakcyjnej dzielnicy - Jeleniej
Góry pow. mieszkalna 140 m2 na działce
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20.III.2008 godz. 10:00 – 27.III.2008 godz. 11:00

o powierzchni 678m2. cena 370 tys. do
negocjacji - 792 823 645
■ Dom w Gruszkowie - Dom o powierzchni
350 m2 położony na ładnej działce 5000
m2. - 508 240 822
■ Dom wolnostojący - ładny, okolice Jeleniej Góry 495 tys. zł NS - 508 240 825
■ Dom w Szklarskiej Porębie - wolno
stojący o pow. 130 m cena 450000 - 500
122 445
■ Dom w Szklarskiej Porębie - 3 kondygnacyjny o pow. 130m2 w malowniczej okolicy,
działka o pow. 548m2 - 500 122 445
■ Do sprzedania mieszkanie - 3 pokojowe
64m2 na Zabobrzu - 500 122 470
■ Duży garaż murowany 43m2 - ul Sudecka
w Jeleniej Górze pełne prawo własności,
400v, do remontu - 691 586 743
■ Dwu pokojowe w samym centrum niedaleko Ratusza razem z murowanym garażem
z wykupiona ziemia. Cena 200 tys. zł. możliwość części na raty - 515 257 204
■ Działka 16 arów w Łomnicy 59zł/m2. po
godz.16 bez pośredników - 505 804 161
■ Działka 30a w Wojcieszycach z pięknymi
widokami, cisza i spokój 28zl za m2 sprzedam - 691 445 995
■ Działka budowlana - atrakcyjna lokalizacja w Dziwiszowie, piękny widok na góry
- 504 154 873
■ Działka siedliskowa 2 ha - z widokiem na
Karkonosze - 512 034 474
■ Działka w Jeżowie 1700 m2 - na granicy
Zabobrza, 100 m od ulic - 506 689 820
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - budowlana
uzbrojona - 662 009 700
■ 700
■ Działki budowlane - Atrakcyjna lokalizacja - okolice Jeleniej - 602 530 174
■ Działki pod Karpaczem - powierzchnie
między 900-1100m2. media są - 508
240 821
■ Działki w Komarnie - powierzchnia około
1500m2. - 508 240 821
■ Garaż blaszak - 667 577 711
■ Garaż murowany w okolicach Tesco za
4.000 zł indom - 662 040 110
■ Grunty rolno-budowlane - pod Łysa Góra
w Dziwiszowie - 603 954 845
■ Jelenia Góra mieszkanie - 80m 3
pokojowe wysoki standard opłaty 60 zł
sprzedam. Pośrednikom dziękuje 075 64
327 61 - 783 032 707
■ Kawalerka 30m2 - 2 piętro do zamieszkania - blisko Żeroma i Ak. Ekonomicznej.
Spokojna lokalizacja - 508 240 821

Kawalerka 38,5 m2 - na i piętrze na
Zabobrzu III, odświeżone z balkonem - 505
178 674
■ Kupię mały dom - może też być do
remontu lub budowa, bez pośredników
- 503 401 944
■ Lokal na każdą działalność - Posiadam do
sprzedania lokal na każdą działalność ok.20
m2 - lokal znajduje się w centrum Piechowic,
przy głównej ulicy - 502 169 410
■ Luksusowe mieszkanie - 60 m2 z pełnym
wyposażeniem, balkon, garaż, atrakcyjna
lokalizacja - 606 405 109
■ Mam do sprzedania mieszkanie - 70m/2
na Zabobrzu 3 niski czynsz - 662 009
700
■ Mieszkania 40 m i 63 m w zielonej
dzielnicy za 165 tys. i 205 tys. - właściciel
- 695 725 835
■ Mieszkanie - 35m/2 dwupokojowe
na Zabobrzu po remoncie. Niski czynsz!!
- 662 009 700
■ Mieszkanie 2 pokoje - 33 m2 3 piętro.
Po kapitalnym remoncie w Jeleniej Górze
- 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje - 36 m2 wysoki
parter w Gryfowie Śląskim. Atrakcyjna cena
- 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje - pierwsze piętro,
Zabobrze II. 39 m2 - 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje - 66 m2 3 piętro
Jelenia Góra - 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje - 36 m2 97 000
zł. - 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje - wysoki parter 40
m2. Jelenia Góra - 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokoje 73 m2 - w okolicach
Jeleniej Góry. pilne! - 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 2 poziomowe
na Zabobrzu III - 691 648 261
■ Mieszkanie 2 pokojowe i garaż po
kapitalnym remoncie własnościowe - 880
639 946
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 2 poziomowe
na Zabobrzu III - 691 648 261
■ Mieszkanie 2-pokojowe - 49m, ładne
duże pokoje, jasna kuchnia, okna PCV, blisko
centrum 150 tys. - 608 736 426
■ Mieszkanie 35m - dwupokojowe na
Zabobrzu 2, po remoncie - niski czynsz
- 662 009 700
■ Mieszkanie 3 pokoje w Jeleniej Górze
86m cena 240 000 tys. - 691 891 185
■ Mieszkanie 3 pokoje - wysoki parter 65
m2. Jelenia Góra - 667 219 752
■

Mieszkanie 3 pokoje 54m - garaż, ogród
okolice Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję.
Telefon kontaktowy - 605 540 672
■ Mieszkanie 3 pokojowe - na Kolberga
51m2 sprzedam bez pośredników. Cena
187 tys. zł. - 505 804 161
■ Mieszkanie 4 pokoje - 1 piętro 80m2.
Zabobrze II - 667 219 752
■ Mieszkanie 62m - niedaleko centrum
Jeleniej na 3 piętrze za 168000zl. PELKOM
- 502 409 322
■ Mieszkanie 70m/2 na Zabobrzu 3 - po
remoncie. Niski czynsz - 662 009 700
■ Mieszkanie 70m2 Noskowskiego - 3
piętro do remontu - 3 pokoje, łazienka,
kuchnia wc, piwnica. Cena 190.000 do
negocjacji - 722 074 224
■ Mieszkanie małe na Zabobrzu – tanio
- 508 240 821
■ Mieszkanie na Karłowicza - 2 pokoje,
pow. 45m2. Stan techniczny dobry, nowe
okna. Cena 156 tys. do negocjacji - 697
469 561
■ Mieszkanie na Orlim - 2 pokojowe 39 m
137000 - 500 122 446
■ Mieszkanie przy Klonowica - parter,
idealne na biuro, gabinet. Cena 260 000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie własnościowe - po kapitalnym remoncie 2 pokojowe i garaż - 880
639 946
■ Mieszkanie w budynku willowym 123m2-podział na 2 mieszkania-parter i II
pietro-70m2+53m2-jako całość - okolice
Wzgórza Kościuszki. Nieruchomości Partner
- 507 243 718
■ Mieszkanie w centrum - Trzy pokoje, 77
m2, pierwsze piętro - 508 240 822
■ Mieszkanie w Cieplicach - Mieszkanie w
Cieplicach przy uzdrowisku 75m2 podzielone na dwa mieszkania jedno około 50m
po remoncie Lokale można połączyć cena
267 tys. zł - 605 583 384
■ Mieszkanie w kamienicy - Trzypokojowe
72 m2 do remontu - 508 240 822
■ Mieszkanie w Piechowicach - 2 pokojowe
1 piętro w bloku po termomodernizacji
- 500 122 446
■ Mieszkanko 38,10m2 - na Zabobrzu
duży pokój przedzielony na 2 części
- cześć sypialna i gościnna z wyjściem na
duży balkon, duża jasna kuchnia. 134 tys.
- 507 243 718
■ Nieruchomość ul. Kilińskiego - przeznaczenie usługowo - mieszkalne - 608
221 943
■

Nowe domy do wykończenia - Nowe na
dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry oraz
w obrębie miasta nieruchomości Partner
- 604 869 172
■ Nowe mieszkanie 47 m2 - 508 240
828
■ Okazja działka budowlana w Komarnie
z pozwoleniem na budowę powierzchnia
1600mkw skrzynka Zk woda cena 57zł za
metr do negocjacji - 502 786 897
■ Oś. orle 3 pokojowe - słoneczne z
balkonem 64m - 691 445 995
■ Pensjonat 360 m2 10 pokoi - 30 miejsc
noclegowych Karpacz - 667 219 752
■ Piechowice - Piastów - działka o
powierzchni 4600m2 z budynkami do
remontu lub wyburzenia NS - 508 240
825
■

Piękne 2 pok. Jelenia Góra - rozkładowe
53m 188000 zł balkon, kuchnia w zabudowie. panele, kafle, nowe okna - nie wymaga
najmniejszego remontu - 500 122 447
■ Pilnie 2 pokojowe - 53m2, Ip. w nowym
bloku w cieplicach - 500 122 445
■ Pilnie poszukujmy - młoda para wynajmie
kawalerkę! nie droga do 500 zł najlepiej od
kwietnia! - 782 234 864
■ Pizzeria - w dobrym punkcie Jeleniej Góry
- 503 017 317
■ Pół bliźniaka - Blisko centrum 150m2/
1400m2 NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
508 308
■ Pół domu w Jeleniej Górze - ładne pół
domu ,3 pokoje, 74 m2 - 606 405 109
■ Połowa domu w Jeleniej Górze - Ładne
pół domu, 3 pokoje 74 m2 + ogród, ED
- 606 405 109
■

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

1,50 zł/szt.
1,40 zł/szt.
1,30 zł/szt.

Tel. (075) 75-444-00
OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. A by ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. O głoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

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

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

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

31 marca 2008 r.
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Sprzedam 1/2 domu - w Szklarskiej
Porębie. Dom do remontu.100m2.cena
175000 zł. - 608 221 943
■ Sprzedam działkę - w Górzyńcu 14 ar
ogrodzona z mediami na działce drewniana
szopa i budynek z pustaków naniesiony na
mapce geodezyjnej - 667 264 181
■ Sprzedam działki budowlane - 1500mkw.
Atrakcyjna lokalizacja. - 602 530 174
■ Sprzedam lub zamienię na mniejsze
mieszkanie. 69m2 dwa pokoje z balkonami.
Pod Jeleniami - 280 tys. - 609 230 355
■ Sprzedam mieszkanie - 2 pokoje, 40m,
1 piętro, Moniuszki 2, niski czynsz. - 605
496 451
■ Sprzedam mieszkanie 53m2 - na Zabobrzu III i 40m2 na Zabobrzu I. Cena
189000 i 159000 zl. - 608 221 943
■ Stoisko handlowe na targowisku - Flora
główna aleja od sklepu Rossman - 512
034 474
■ Szklarska Poręba pawilon handlowy
- 075 64 327 61 - 783 032 707
■ Willowe blisko centrum. - Powierzchnia
użytkowa110m2 działka 519m2 garaż
22m2 nieruchomości Partner - 604
869 172
■ W Karpaczu mieszkanie - w bloku z
garażem lub bez. PELKOM - 502 409 322
■ Zabobrze III - 2 pokoje 56m2 . IX
piętro NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
508 308
■ Z wyposażeniem dwupokojowe - Z
wyposażeniem dwupokojowe mieszkanie po
remoncie w Piechowicach - 667 556 875
■ Grunt rolny 0,5ha. Działka znajduje się
na granicy Mysłakowic i Łomnicy. Cena 50
zł za m2 - Kontakt 693 307 360
■ Działka budowlana 700m, projekt +
zezwolenie na budowę, przyłączę energetyczne. Gmina Mysłakowice - cena do
uzgodnienia 075 71 31 220
■ Stodoła do adaptacji na dom 4km od
Jelonki. Z działki widoki na góry. Kontakt
691 445 995
■ Adaptacje strychu w Cieplicach za 135
tys. 691 445 995 16:35:10 PT.NRM:
Mieszkanie 2 pokojowe na Sobieskiego po
remoncie. Sudety 504 289 423
■ Ładne mieszkanie 1 piętro 47 m Zabobrze 509 949 961
■ Mieszkanie 3 pokojowe Wojska Polskiego
po kapitalnym remoncie z kominkiem 80 m
260 tys. zł 694 214 367 SUDETY
■ Działka bud. 698 729 543
■ Pół bliźniaka w Jeleniej Górze. 150/680
m2. Atrakcyjna lokalizacja. Cena 375000
zł. 504 891 144
■ Nowy dom do wykończenia 160 m2 900
m2 działki w bliskiej okolicy Jeleniej Góry.
667 219 752
■ Tanio sprzedam mieszkanie 90 tys. zł
2pok garaż po kapitalnym remoncie 880
639 946
■ Okolice Świeradowa mieszkanie 65m2
bez czynszowe po remoncie. Cena 95000
zł. 608 221 943
■ Do sprzedania dom poniemiecki z działką
1400 m2 w Malej Kamienicy. Na działce usytuowana studnia. Obok budynku przepływa
urokliwy strumyczek 509 541 674
■ Różyckiego,146.000,2 pokoje, III piętro,
37 m2, czynsz 120 zł, nowe okna, panele,
tylko prywatnie 692 722 686
■ Mieszkanie przy ul. Klonowica,
Moniuszki, Małcużyńskiego, Piłsudskiego
608 221 943
■

Różyckiego, 146.000, 2 pokoje, III
piętro, 37 m2, czynsz 120zł, nowe okna,
panele, tylko prywatnie 692 722 686
■ Działka w Karpnikach o powierzchni
2800 m2 509 912 878
■ 2 pokoje 45m2. na Karłowicza stan
techniczny dobry, nowe okna. Cena 150
tys. do negocjacji 697 469 561
■ Działka budowlana w Komarnie. Pięknie
położona 663 202 772
■ Kiosk ruch na Noskowskiego 604
989 026
■ Pilnie 3-pokojowe na Zabobrzu I 500
122 445
■ 59 metrowe w ścisłym centrum cena
170 tys zł 508 240 832
■ Dom do remontu 750m2 - Atrakcyjna
lokalizacja 506 487 498
■ 25m2 na parterze lub wynajmę - lokal do
remontu na działalność 506 487 498
■ 37m2 na parterze lub wynajmę pod
działalność do remontu 506 487 498
■ Mieszkanie 2 pokojowe , 52m, cena do
negocjacji – 503 186 140
■ Rudawy Janowickie – umeblowany dom
po kapitalnym remoncie – możliwość prowadzenia agroturystyki – bez pośredników
– 664 990 017
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie
– pow. zabudowy 700m2, działka, 2100
m2, Pomieszczenia biurowe, socjalne,
chłodnicze, hale wys. 5m, rampy za i
wykładowcze – media – bobowskiw@tlen.
pl 785 636 539
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze – blisko
centrum – 43,60m2 – 693 232 786
■ Różyckiego – 146m2 – 2 pokoje
– 37m2, III piętro – tylko prywatnie – 692
722 686
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Zdecydowanie mieszkanie dwu pokojowe
w Jeleniej Górze w cenie do 140 tyś. Położone do wysokości 2 pietra. Pośrednikom
dziękuje - 600 330 364
■ Mały dom, może być do remontu pod
Jelenią Góra niedrogo do 150 tys. pilnie ,bez
pośredników - 664 492 829
■ Dom w Jeleniej Górze lub okolicy(kierunek Kowary) w cenie do 200 tys. PLN oferty
proszę kierować stacyt@wp.pl
■ Działkę w okolicach Jeleniej Góry, bez
pośredników - 601 785 276
■ Mieszkanie odremontowane 50-60 m2
w Jeleniej Górze lub Cieplicach. pośrednikom
dziękuję - 503 168 197
■ Pilnie dom w Jeleniej Górze nowy lub
kilkuletni w Jeleniej Górze, najchętniej
150-180 m2 w Cieplicach. Pośrednicy
proszę nie dzwonić e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Stary domek - Kupię stary mały dom
pod Jelenią Górą- bez pośredników. - 664
492 829
■ 9. Kupimy działki - Kupimy działki budowlane, budynki do remontu bezpośrednio od
właściciela. Atrakcyjne oferty będą szybko
finalizowane. Zdjęcia i oferty prosimy
przesyłać: e-mail: regess@interia.eu - 75
64 42 073
■ Mieszkanie willowe - Kupię bez pośredników mieszkanie Willowe w Jeleniej Górze lub
bliskiej okolicy. - 507 932 248
■ Pilnie - mieszkanie na Zabobrzu - mieszkanie, parter - I piętro - 608 221 943

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie komunalne w kamienicy
40m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe na większe 3-4 pokojowe – może być do remontu lub zadłużone
– 693 702 871
■ 60m2 na mniejsze - na mniejsze 60m2
zadłużone w centrum na mniejsze w Jeleniej
i okolicy - pilnie - 662 161 925
■ Dom w Jeleniej Górze - Kupie dom nowy
lub kilkuletni w Jeleniej Górze, najchętniej
150-180 m2 w Cieplicach. Pośrednicy
proszę nie dzwonić e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Dwa mieszkania - Bez pośredników o
pow.52 m2 i 74 m2 , zlokalizowane przy
Małej Poczcie oraz w Sobieszowie. Zamienię
na domek lub sprzedam. Mieszkania kwalifikują się do remontu - 665 636 483
■ Nieruchomość pensjonatowa - Karpacz
-nieruchomość nadającą się na usługi
turystyczne zamienię na domek lub sprzedam. Znakomita lokalizacja i duża działka.
Ewentualnie wejdę w spółkę z aportem w/w
nieruchomości. - 075 76 19 762
■ Większe na mniejsze - komunalne – ok.
50 m2 zamienię na mniejsze, może być
zadłużone, najlepiej w Cieplicach. - 667
268 985
■ Zamienię mieszkanie własnościowe w
Piechowicach: 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
duży balkon - powierzchnia 50 m. Na dwa
oddzielne jedno pokój z kuchnią, łazienką,
drugie na pokój z kuchnią lub wnęką
kuchenną. - 075 76 11 853
■ Zamienię kawalerkę na Oś. Orlim po
kapitalnym remoncie, I piętro od południa
na dwa pokoje może być zadłużone i do
remontu. - 506 364 940
■ Zamienię mieszkanie własnościowe w
Piechowicach 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
duży balkon powierzchnia 50 m na dwa
oddzielne mieszkania pokój z kuchnią i
łazienką a drugie na pokój z kuchnią lub
wnęka kuchenną. - 075 76 11 853
■ Zamienię mieszkanie - 2 pokojowe,
kuchnia toaleta, przedpokój na drugim
piętrze w Jeleniej Górze do remontu na inne
dwupokojowe w Jeleniej Górze lub innym
mieście - 695 858 765
■ Zamienię na większe, dopłacę - Zamienię
dwupokojowe kwaterunkowe po remoncie, II
piętro, niski czynsz + ogródek pod domem
i miejsce na auto na większe- może być
zadłużone, do remontu lub za rozsądną
dopłatą - 601 258 992
NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Hale do wynajęcia – dwie hale produkcyjno magazynowe po 50 m2 w okolicy
Jeleniej Góry – 600 625 377
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, pracowników, turystów
– Internet, gastronomia, obiekty sportowe,
imprezy okolicznościowe, sporty walki,
siłownia - wesela w Jeleniej Górze – 075
75 25 017 – 606 360 443 – 606
356 064
■ Tanie noclegi – dyskretne pokoje
– Restauracja GALERY – 075 75 216 94
■ Duży dom 300m2 + 150m2 posesja
– plac 0,5h do wynajęcia - przeznaczenie
uniwersalne – 075 75 216 94

Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
domku jednorodzinnym - osobne wejście +
taras, ogród – 600 391 015
■ Apartament w willi na ul. Widok Wynajmę apartament w willi (pól domu) na
osiedlu Widok, 95 m2, 2 sypialnie, salon,
piękna jasna kuchnia, łazienka, 2 balkony,
mieszkanie bardzo jasne, w pełni wyremontowane 6 miesięcy temu, ogród, gotowe do
zamieszkania w kwietniu, 1500PLN plus
rachunki - 693 503 602
■ Domek na imprezę - Mam do wynajęcia
klimatyczny dom na imprezy (urodziny,
imieniny, półmetki itp), 3 poziomy; parkiet,
miejsce do siedzenia, miejsce do spania.
Kromnów (10 km od Jeleniej Góry) dobry
dojazd autobusem. możliwość wynajęcia DJ
Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia.
- 693 800 490
■ Do wynajęcia - Pokój umeblowany, blisko
Sadu rodzinnego w mieszkaniu studenckim.20 m@, - 502 161 453
■ Do wynajęcia - ładny pokój dwu osobowy
w mieszkaniu studenckim do wynajęcia od
kwietnia. Blisko centrum.200 zł/os., kaucja,
niskie opłaty - 502 161 453
■ Do wynajęcia 2 pokoje - Zabobrze
- Wynajmę rozkładowe mieszkanie 2- pokojowe na Zabobrzu 750zł( w tym czynsz) +
liczniki. Mieszkanie jest umeblowane łącznie
ze sprzętem AGD - 508 137 505
■ Do wynajęcia kawalerka w Cieplice,
Internet - 691 163 012
■ Do wynajęcia kawalerka Zabobrze - Do
wynajęcia od 30 marca 2008 umeblowana
kawalerka na Zabobrzu. Czynsz 550 zł +
media (gaz, woda i energia), kaucja zwrotna
550 zł. - 500 559 222
■ Do wynajęcia luksusowe 3p - Mam do
wynajęcia 3-pokojowe ekskluzywnie umeblowane mieszkanie w trzy rodzinnym budynku.
Posesja ogrodzona + miejsce parkingowe i
ochrona 24h - 790 418 318
■ Do wynajęcia mieszkanie - Wynajmę
mieszkanie od połowy maja. Mieszkanie do
wynajęcia na dwa lata. Nie umeblowane po
remoncie. Mieszkanie na trzecim piętrze,
piece kaflowe dwa pokoje. Wynajem 350
zł plus liczniki. - 889 689 119
■ Do wynajęcia na magazyn itp. - Do
wynajęcia w Podgórzynie pomieszczenia
na magazyn, produkcję lub usługi. Rampa,
wiata, media, pomieszczenia magazynowe,
biurowe - 509 057 875 - 075 76 210 25
■ Dwupokojowe do wynajęcia - Wynajmę
mieszkanie w centrum miasta, dwupokojowe, na parterze, przestronne. Atrakcyjna
cena do uzgodnienia - 508 422 004
■ Ładne mieszkanko - wynajmę mieszkanie
dwa pokoje, kuchnia, łazienka 48m - 602
736 431
■ Lokal do wynajęcia - Lokal do wynajęcia,
32 m2 Jelenia Góra Cieplice. - 509 631
445
■ Młoda para wynajmie - Młoda pracująca
para wynajmie mieszkanie 2-pokojowe
najlepiej w centrum J.G. Za ok 650+licznik
od zaraz!!! - 781 756 220
■ Mieszkanie 2 pokoje- od zaraz - Mam do
wynajęcia mieszkanie 2- pokojowe, duże,
z kuchnią, łazienką, balkonem. Bardzo
blisko Akademii Ekonomicznej i centrum.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i
wyposażone. Do wynajęcia od zaraz, cena:
1000zł- do negocjacji, kaucja, rachunki.
- 511 062 380
■

Mieszkanie do wynajęcia - kawalerka na
Osiedlu Robotniczym, dla jednej lub dwóch
osób (mile widziani studenci). własna
łazienka i aneks kuchenny 504 896 798
- 507 125 026
■ Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajęcia
mieszkanie na okres ok. 4 lat; 48m na Zabobrzu; I piętro; 2 pokoje. - 667 627 414
■ Mieszkanie nad morzem do wynajmu
- Wynajmę dwupokojowe eleganckie mieszkanie nad samym morzem w pięknej okolicy
- 601 628 144
■ Pilnie - poszukuje pilnie mieszkania do
wynajęcia 2 pokojowe 450 zł PLUS rachunki
- 663 622 279
■ Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerkę
lub pokój, najlepiej centrum lub okolice- 781
957 495
■ Pilnie wynajmę mieszkanie na Zabobrzu,
2 pokojowe nie musi być umeblowane. Na
dłuższy czas - 785 862 092
■ Posiadam do wynajęcia pokój w domku
jednorodzinnym-w Cieplicach-niedaleko Politechniki. Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. Internet 24h. GG: 2798099
E-mail: konlech@tlen.pl - 798 421 721
■ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe
:19 m2, 23 m2, 18,5 m2, 15,5 m2 Jelenia
Góra ul. Wiejska 29 605 661 481 , biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Poszukuję – pilnie mieszkania 2-pokojowego w Jeleniej lub okolicy do 400 zł plus
rachunki - 663 622 279
■ Poszukuję biura - Poszukuję do wynajęcia
biura w centrum bądź okolicach do I piętra.
- 607 122 636
■ Poszukuję do wynajęcia - Młoda, pracująca para bez nałogów poszukuje do
wynajęcia kawalerkę w centrum Jeleniej
Góry GG 6519139 - 661 787 977
■ Poszukuję lokalu handlowego - Poszukuję
lokalu usługowego do wynajmu, najlepiej od
maja - czerwca. Zainteresowanych wynajmem bardzo proszę o kontakt telefoniczny
- 502 119 313
■ Poszukuję lokalu pod bank - Poszukuję
lokalu pod Placówkę Bankową. Parter,
30m2, witryny. Centrum Miasta, ciąg
komunikacyjny, pieszy email. m.jozwik@
fiolet.com.pl - 695 997 326
■ Poszukujemy mieszkania - młoda para
poszukuje mieszkania - kawalerki lub małego
dwupokojowego w rozsądnej cenie (najlepiej
do 600zł) - w centrum jeleniej Góry email
effffffelina18@wp.pl - 889 280 211
■ Siedlęcin duży dom - Bez pośredników
wynajmę lub sprzedam duży dom z działką2800 m2 Znakomita lokalizacja i cena.
- 507 932 248
■ Studentka szuka stancji - Spokojna
studentka szuka stancji lub pokoju w
mieszkaniu studenckim. Cena - wyłącznie do
300 zł łącznie z opłatami.E-mail:gabrysiaxy@
wp.pl - 665 690 922
■ Szukam do wynajęcia - Szukam pokoju
do wynajęcia lub małej kawalerki - 661
381 325
■ Szukam lokalu małego do wynajęcia
20 m2 lub 30 m2 centrum J.G lub okolice
- 512 134 210
■ Szukam lokalu do wynajęcia - Wynajmę
lokal-pow.max.40metrów, najlepiej w centrum Jeleniej Góry. Będzie tam sklep z
odzieżą - 503 093 588
■ Szukam lokalu handlowego - lub
powierzchni handlowej w sklepie z artyku■

łami spożywczymi w Jeleniej Górze lub w
okolica - 509 211 282
■ Szukam mieszkania - osoba pracująca
poszukuje pilnie mieszkania do wynajęcia
w Jeleniej Górze, lub w okolicach - 667
130 571
■ Szukam mieszkania - Szukam mieszkania do wynajęcia do 800 zł + liczniki, 2
pokojowe w centrum lub w okolicy na dłuższy
czas - 502 588 145
■ Szukam mieszkania - wynajmę niedrogo
Pilnie - 721 320 946
■ Szukam pokoju - Młody mężczyzna,
pracujący, poszukuje pokoju w mieszkaniu
studenckim, bądź domu w Jeleniej Górze.
Kontakt pod nr 664 277 575
■ Szukamy 2 współlokatorek do 2 pokojowego mieszkania na Zabobrzu. Mieszkanie
środkowe, na I piętrze z balkonem, nowe
wyposażenie pokoi, AGD, pralka telewizor,
Internet. - 603 852 277
■ Tanio, blisko centrum - Pokój do wynajęcia dla dwóch osób, najlepiej studentek.
Czynsz 200zl + rachunki + kaucja zwrotna
(200zl). Okolice sadu, teatru. Zapraszam
chętnych do oglądania- 667 121 899
■ Tanio wynajmę - Dwu osobowy pokój
w umeblowanym mieszkaniu studenckim.
Blisko centrum, 1 piętro, 200zł/os. +
kaucja, liczniki do podziału 075 75 26 351
- 502 161 453
■ Wolne pokoje w Cieplicach - pokój 1osobowy i 2-osobowy + kuchnia i łazienka w
Cieplicach. Tanio. - 075 75 52 465
■ Wynajmę - Do wynajęcia kawalerka w
Cieplicach, Internet - 691 163 012
■ Wynajmę kawalerkę w centrum Cieplic!
Umeblowana po remoncie, dostęp do Internetu. 0757558618 - 691 163 012
■ Wynajmę mieszkanie - wynajmę mieszkanie 2 pokojowe umeblowane o pow. 53m
-najchętniej firmie cena 1200 zł + rachunki
(plus kaucja 1500zł) Zabobrze II (III p.)
- 512 428 692
■ Wynajmę mieszkanie - Nowe mieszkanie
2 pokojowe 65 m2 , urządzone wysoki
standard koło Kolegium Karkonoskiego I
piętro od 1 kwietnia 2008 roku, ul Kadetów
nowe budownictwo - dzwonić po godzinie 16
- 888 764 147
■ Wynajmę mieszkanie w Cieplicach - Do
wynajęcia mieszkanie z pełnym wyposażeniem w Cieplicach o pow. 47m2. Cena 800zł
(plus liczniki). - 075 755 24 14
■ Wynajmę od kwietnia - Dwu osobowa
pokój do wynajęcia w mieszkaniu studenckim od kwietnia. Blisko centrum,
umeblowany, tanio. - 502 161 453
■ Złotnicza - Wynajmę nowe mieszkanie
2-u pokojowe na I piętrze w Jeleniej Górze
przy ul. Złotniczej. Teren wokół budynku
ogrodzony, parking. Opłata: 1000zł + opłaty
eksploatacyjne (czynsz 60zł, energia, gaz,
woda). Kaucja - 692 424 030

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Fiat UNO - 1987 rok + części - - rok
produkcji 1987 - pojemność 1.5 na wtrysku
- bezwypadkowy - deska rozdzielcza Digitala
- dużo części ( komputer, szyba, pompa,
tylna lampa i inne ) - opłacone OC 1800 zł
do negocjacji !!! - 722 072 449
■ 4 opony do Malucha - 722 072 449
■ Opel Omega A sedan - dizel 2300 cm
stan techniczny dobry 601 595 233

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

31 marca 2008 r.

OG£OSZENIA
Sprzedam lub zamienię na droższy do
5 tys. Opla Astra Clasic pojemność 1,4
- 2 air bagi, centralny zamek - stan bdb.
787 992 933
■ Opel Omega 2.0 + gaz 96/7 butelkowy bogate wyposażenie sprowadzony z
Niemiec, 3 lata w kraju, 2 komplety kół
515 206 283
■ Ford Probe 89 2.2 turbo czerwony
sprowadzony z Niemiec zarejestrowany.
Cena 4000 - 515 206 283
■ Ford Probe 2.5 v6 turbo 93 czarny kilka
miesięcy w kraju zarejestrowany. Cena 10
000 - 515 206 283
■ Części do Forda Escorta 1.6 - 2.2 turbo
89 515 206 283
■ Zderzak tylny niebieski do bmw e-36
oraz błotnik przedni prawy do bmw e-30
515 206 283
■ Opel Astra 93 rok biały, po tunningu
w Niemczech, przyciemniane szyby, tuby,
5 litrów na 100 km, 130 km przebiegu
3.500+ opłaty 721 581 647
■ Opel Astra Clasic - rok 1999 opłacony,
ubezpieczony stan bdb. lub zamienię na coś
innego (osobowy) 787 992 933
■ Układ wtryskowy do Audi 80 b3 - 300
zł. komputer sterujący - 100zł. 608
034 794
■ Ford Eskort hatchback, 1994 r., 185
tys. km., 1400 ccm, benzyna, bordowy
metalik, garażowany, 5-dzwiowy, właściciel
niepalący 1,5 roku w kraju, zarejestrowany
697 437 853
■ Ford Escort hatchback, 94r. 1400 ccm,
ważne przegląd i oc. stan ogólny b. dobry.
Cena 4600 zł do uzgodnienia - Proszę
dzwonić po 19 godzinie 697 437 853
■ Vw Vento 1.8 benzyna 93 rok, wersja
limited edition. 2 x airbag, 4 elekt szyby,
elektryczne lusterka i szyberdach - alufelgi
15 z rantem, obniżony, atrakcyjny wygląd
7.5 tys. 514 585 525
■ Opel Kadett – rok 94/96. pojemność
1400 cm, silnik, b. ekonomiczny, bez korozji, szyber dach, wel, tapicerka, zadbany,
ważne opłaty 791 963 115
■ Opel Kadeta 94 składak. Pełna klapa,
cb, kubełkowe fotele, przyciemniane szyby.
Atrakcyjny wygląd. 1900 zł 669 022 821
■ Części do Renault 19, vw Golf ll, Opel
Kadett, (łezka) Ford Escort - rok od 88 do
95 – 669 022 821
■ Ford Mondeo ghia kombi 2004 rok, 2.0
CTDI pełna opcja, serwisowany, przerejestrowany na felgach Forda 17, granatowy
metalik 504 154 873
■ Audi 80 b3, rok produkcji 1989, pojemność 1,8 + gaz. Auto do małych poprawek.
Cena 3000 zł - 507 055 419
■ Samochód Mazda 626 94 pierwsza
rejestracji 95 - stan b. dobry, dużo nowych
części – 9500 zł 603 184 016
■ Volkswagen Passat 1,9 D kombi – bordowy – rok produkcji 1991 – przegląd
techniczny ważny do 17.10 2008 – cena
4500zł 600 328 190
■ Dwa fotele przednie – Renault 19 – 4
opony zimowe 175x80x13 inne części do
Renault 19 – 888 282 681
■ Akumulatory samochodowe - Sprzedam
akumulatory samochodowe w bardzo
dobrym stanie technicznym. Posiadam kilka
sztuk. Gwarancja - 504 554 515
■ Alufelgi z oponami letnimi (3 miesiące
jeżdżone) 205/50/15.(Barumy). Rozta■

w4x100 (vw,audi).cena1000 do negocjacji.
- 516 005 348
■ Alufelgi o.z. 4x108 14" tanio - mam do
sprzedania komplet alufelg o.z. route 6jx14
hz et 38 w rozstawie 4x108 Np. do forda ,
srebrne obręcze z białymi środkami, zdjęcia
na maila - maciej.jasienowski@neostrada.pl
- 506 145 375
■ Audi 80 b3 sedan, rok 1989/94,
pojemność 2000 benzyna, auto zadbane
zero rdzy, alufelgi, zarejestrowane, cena
2800 zł - 888 551 829
■ Audi 80 b4 2.3 benzyna + gaz - Sprzedam zadbane! Audi 80 B4 2.3 benzyna
+ GAZ, 92 r. Cena jaką chcę uzyskać
za samochód to 9 200 zł, do rozsądnej
negocjacji - 502 548 834
■ Audi a4 TDI - Rok produkcji 1997, bogate
wyposażenie, stan techniczny i wizualny bdb.
- 603 280 275
■ Audi a4 TDI kombi - stan bdb., bogate
wyposażenie, 110KM,opłacony i zarejestrowany, 1997r. - 603 280 275
■ Audi b3 za 2800zł – ładne, rok
1989/94, pojemność 2000 benzyna,
alufelgi, auto zadbane bez korozji (nadwozie
ocynkowane), zarejestrowane, cena 2800 zł
- 888 551 829
■ Auto Nubira 1,6sx - rok 98, kolor czerwony, przebieg 120 tys. km Samochód
serwisowany. Stan bardzo dobry. Cena do
uzgodnienia - 660 078 574
■ Bmw 316i - E36 rok produkcji 91 bite w
tył, ale jeżdżące - 601 258 992
■ Bmw e36 compact 97r - kolor srebrny,2
x airbag, wspomaganie, c-zamek, el.szyby,
alu felgi, zarejestrowany, cena 14000
- 516 346 494
■ Citroena xm diesel - czarny rok1990
elektryka szyberdach hak radio cd alu felgi
- 792 997 061
■ Citroen xantia - kombi - Instalacja gazowa
- zadbany - cena do negocjacji na miejscu
- 506 591 519
■ Citroen xm diesel za 3500zł - rok1990
- 792 997 061
■ Corsa B - z 97 roku. Auto nie wymaga
wkładu finansowego. Wersja 3 drzwiowa.
Silnik Ecotec - 887 336 650
■ Części Bmw - Posiadam wszystkie części
do bmw e34 i e30 - 606 726 799
■ Części do Ducato - rok produkcji 90, silnik
2.5 Diesel i chłodnica - 609 243 506
■ Daewoo Nubira - rok99, 1600cmm,
czarny sedan, bez wypadku, cena 8300
- 694 655 660
■ Eclipsa z gazem - rok 92 pojemność 2.0
16v 150KM z instalacja gazowa na gwarancji

kolor czerwony, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek z alarmem, klimatyzacja.
ABS, elektryczne szyby i lusterka, tempomat,
alu 15 cena 7,300 - 661 789 759
■ Felgi 13 z oponami - witam mam do
sprzedania felgi z oponami 13 sztuk, 4 więcej
- 075 717 22 35
■ Fiat 126p - Maluszek w bardzo dobrym
stanie technicznym niewymagającym
wkładu finansowego, z ważnym przeglądem
i ubezpieczeniem - 504 726 575
■ Fiat 126p tanio - stan blacharki dostateczny, podłoga, silnik skrzynia po remoncie,
nowe hamulce, bębny, szczeki, ważny przegląd i oc. cena 350zl - 605 367 561
■ Fiata Tempra 1.6 combi w dobrym stanie,
pojemność silnika 1600 cm, instalacja
gazowa - 504 277 375
■ Fiat Cinquacento 700 (96 r. czerwony)
w dobrej cenie ,nie wymaga wkładów
finansowych wsiadamy i ruszamy w drogę ,
gorąco polecam - 504 788 059
■ Fiat Uno - rok 1991, 1,3 diesel, 5drzwiowy,auto nie na chodzie na części
lub w całości przegląd i OC ważne do
października 2008. Cena do uzgodnienia
- 511 062 375
■ Fiat Cinquecento pilnie - Pilnie sprzedam
Fiata Cinquecento 704 (96 r. czerwony) w
dobrej cenie ,nie wymaga wkładów finansowych wsiadamy i ruszamy w drogę, gorąco
polecam - 504 788 059
■ Ford Skorpio - 1994, 2.0l DOHC stan bardzo dobry. Cena 4100 zł - 516 246 985
■ Ford Eskort 1.4 - 89r czarny do roboty
sprzęgło. rdza na prawym nadkolu do delikatnych poprawek oc i przegląd do 2009 rok,
ogólny stan dobry cena 1200 nie podlega
negocjacji lub zamienię na coś innego z
gazem bez żadnych dopłat GG 2785672
- 783 572 254
■ Ford Escort 1400+gaz 89/96 - kolor
czerwony,3 drzwiowy, c-zamek + alarm, alu
felgi, szyberdach, ważne opłaty, wyskakuje
1- bieg, możliwość sprzedania skrzyni
biegów. Cena 1100zł - 516 346 494
■ Ford Ghia 1,6 16v kombi - i rok produkcji 12-1997. Zarejestrowany bardzo
dobrym stanie kupiony w Niemczech od
rodziny pierwszy właściciel. Kolor ciemna
zieleń-metalik. Pełne wyposażenie. Hak do
przyczepki Telefon stacjonarny 75 50 36
09 698 - 503 609 698
■ Ford Mondeo 4 x 4, stan bdb.
- rok 1996,sprowadzony z Niemiec,
w Polsce pierwszy właściciel. Silnik
2.0 (136 KM), komplet wyposażenie (full elektryka),LICZNIK 115.000
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km (książka serwisowa!)+opony letnie. Cena
ok. 8000 pln, możliwa zamiana na kombi,
Propozycje - 604 607 022
■ Ford Mondeo 4 x 4, stan bdb - Rok
1996,sprow.z Niemiec w 2006 r, licznik
115.000 km (książka serwisowa), pełne
wyposażenie bez komputera. 4 x4. Benzyna,
silnik 2.0 (136 km), bez rdzy, tan bdb.,
zadbany, Kolor wiśnia. Cena około 8000
pln. Możliwa zamiana na kombi - 604
607 022
■ Ford Mondeo Ghia 2004r.kombi - Pełna
opcja kombi - 514 429 751
■ Ford Skorpio kombi - rok 1994, 2.0l
DOHC stan bardzo dobry, cena 4100zł
- 516 246 985
■ Ford Escort kombi 96 uszkodzony.
- pojemność 1600cm 16V,klima,2 x airbag,
wspomaganie, el.szyby, welurowa tapicerka,
zarejestrowany, uszkodzony lekko przód:
lampa, zderzak, błotnik pas przedni, cena
3300 - 516 346 494
■ Freelander 2.0 td - 2000 turbo diesel
sprowadzony do opłat cena 19000 zł - 885
588 345
■ Galaxy TDI 13800 - Biały - 504 530
897
■ Golf 3 - 94r. diesel - kolor czarny,5
drzwiowy, pojemność 1900 diesel, wspomaganie, 2 x airbag, szyberdach – zarejestrowany. Cena 7600 - 516 346 494
■ Golf 3 GTI - 96r - kolor czarny, 3 drzwiowy,
pojemność 2000 cm, 2 x airbag, wspomaganie, szerokie zderzaki, auto sprowadzone
cena 6500+opł - 516 346 494
■ Golf III 1.9 td - rok prod. 1992/95, 1.9
TD, bordowy, czterodrzwiowy, elektryczny
szyberdach i reflektory, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, immobilizer,
elektryczne podgrzewane lusterka, komplet
kół zimowych i letnich( felgi aluminiowe),w
ciągłej eksploatacji. Cena 5,5tys. - 609
416 633
■ Golf III 1.9 turbo diesel składak ekonomiczny 6 litrów ropy na 100 km - 698
265 036
■ Golf 1994r.1.9 td. składany, oszczędny
- 698 265 036
■ Golf III 92r 4500zł - 1992r, 135000
przebiegu, 1.3, czerwony, w dobrym stanie,
posiada radio/cd/usb, zarejestrowany

Abc

w kraju, przegląd do 12/2008 cena do
negocjacji - 665 695 510
■ Golf vr6 - VR6 2,8 92r do małych poprawek za 4tys + opłaty - 515 840 190
■ Hyunday s-cupe 94r - kolor granatowy,
pojemność 1500cm, 94r. zarejestrowany
cena 3200 - 516 346 494
■ Jakiś motorek 50cm3 - z papierami do
50 cm 3 - 791 244 062
■ Katalizator Opel Astra cena 250zł - 507
930 010
■ Maluszek jak z fabryki - fiat 126p el,
model town, org przebieg 45 tys, rok
produkcji 1999, kolor czerwony, kupiony
od pierwszego właściciela,(od starszej
osoby)nie wymaga wkładu finansowego,
dodatkowe opony - 782 040 620
■ Mazda 323f części - Wszystkie części
- 504 554 515
■ Części do Mazdy 626 hatchback, 93 rok,
2.0 benzyna Skrzynia biegów, silnik, drzwi...
- 886 531 039
■ Mercedes 124 części - Wszystkie części
- 504 554 515
■ Mercedes 124w - 3000 diesel, rok 1987,
elektryka, skrzynia manualna-5, kolor granatowy, sprowadzony z Niemiec. Od roku w
kraju zarejestrowany i sprawny. Cena: 6.900
zł do negocjacji - 798 034 458
■ Mercedes 190 części - Wszystkie części
- 504 554 515
■ Mercedes C-klassa - 1997r. 2.2diesel
kombi klimatyzacja abs, centr.zamek, elektr.
szyby, lusterka szyberdach, aluminiowe felgi
stan bardzo dobry - 609 437 664
■ Mercedes e 300 - Sprzedam Mercedesa
E 300 benzyna/gaz, automatyczna skrzynia
biegów, klimatyzacja, elektrycznie otwierane
szyby, radioodtwarzacz CD, drewniana
kierownica i wykończenie deski rozdzielczej.
Wymieniona chłodnica, pompa, tłumiki, akumulator. Cena 13.000 - 695 056 760
■ Mitsubishi Colt tylko 3400! - 92r.Silnik
1.3 16V, wspomaganie, regulowana kolumna
kierownicy, radio, blacharka bez korozji,
dokumentacja serwisowa. Sprowadzony.
Stan techniczny bdb. Tylko 3400 zł. Do opłat.
- 518 732 007
■ Mitsubishi l200 - auto terenowe, pick-up,
rok 1999, pojemność 2.5TDI, zielonosrebrny, napęd 4#4, hak, elektryczne
szyby i lusterka, klimatyzacja, alufelgi,
centralny zamek, alarm, 2 airbagi, radio z
cd, wspomaganie kierownicy, immobilajzer.
Stan auta idealny - Telefon 721 297 985
- 607 961 409
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Nissan Micra 93r - (nowy model),koloru
srebrnego z silnikiem 1,0-16v benzyna. Auto
posiada: wspomaganie kierownicy, regulowaną kierownicę, ładne zimowe opony, radio
CD-MP3. Auto sprowadzono z Niemiec. Cena
+ opłaty rejestracyjne - 608 498 262
■ Okazja Audi b4 Avant z gazem - 93r.2.0
benzyna, gaz(sekwencyjny).opłacone, zarejestrowane. cena 8500zl - 660 963 934
■ Okularnik - Mercedes E 290 TD automatik 1997 rok 240000 km. grafitowy metalic,
klima, el.szyby i lusterka, tempomat, ABS
,ASR, centralny zamek, alarm, radio + zmieniarka CD, alufelgi, opony letnie i zimowe.
Stan samochodu bardzo dobry cena 30 000
PLN Mogę przesłać zdjęcia na e-mail. jacek.
gajos@gmx.at - 00436766411340
■ Omega kombi 98r. - kombi 2 litry benzyna + gaz sekwencja pełne wyposażenie bez
wypadkowy stan idealny - 609 437 664
■ Opel Astra - 1993 rok, 3-drzwiowy, kolor
niebieski, do rejestracji, stan dobry! 1700zł
- 888 794 020
■ Opel Astra Combi 92r 1.4 - 509 622
884
■ Opel Corsa - Samochód zadbany Cena
7000 tys. - 887 336 650
■ Opel Corsa 94r 3 drzwiowy - kolor biały
3 drzwiowy zarejestrowany cena 4700
- 516 346 494
■ Opel Corsa 94r, 5 drzwiowy - kolor biały
5 drzwiowy zarejestrowany cena 4800
- 516 346 494
■ Opel Corsa 98/99 do opłat - rok pierwszej rejestracji 1999 1000 cm czerwony
el. szyby wspomaganie centralny zamek
welurowa tapicerka stan b. dobry cena 7000
zl plus opłaty 1350 zl - 886 418 051
■ Opel Corsa B - Samochód nie wymaga
wkładu finansowego. Rok produkcji 97. Cena
7500 - 885 238 007
■ Opel Monterey z 1993r 3.1 LTD turbo
dizel intercoler – stan dobry, zarejestrowany
i ubezpieczony . 4x4, hak, el. szyby, el.
lusterka, alufelgi, centralny zamek, alarm,
wspomaganie kierownicy, halogeny, welurowa tapicerka, radio z cd, szyberdach cena
14.500 do uzgodnienia - 792 401 367
■ Opel Omega 93r.combi 2.0 benzyna
- ważny przegląd, oc, Cena do uzgodnienia
(tanio) - 609 319 456
■ Opel Omega B - rocznik 1998 16V
;2.0,stan bardzo dobry, benzyna +gaz
sekwencyjny ,bogate wyposażenie! - 600
806 209
■
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Opel za 500 zł - Sprzedam Opla Kadetta
1.2 rok prod.1981 auto na chodzie bez rdzy,
w całości lub na części - 75 75 52 050
■ Opel Vectra - kombi dtl 2.0 1998 rok
ABS klimatyzacja dwie elektryczne szyby
dwie poduszki hak relingi dachowe roletka
bagażnika alufelgi 16.500 do negocjacji
0757551299 - 661 934 811
■ Opel Vectra - 1,8 1990r. czerwony,
zadbany, wspomaganie kierownicy, alufelgi,
przegląd do 11-2008r. cena 3500 zł. do
uzgodnienia - 600 298 997
■ Opel Vectra a części - Wszystkie części
- 504 554 515
■ Opel Vectra B - 97r zarejestrowany w Polsce , 1.8 16v kombi 4 poduszki powietrzne,
klimatyzacja, el.szyby przód, el.lusterka,
tempomat, komputer, 2 podłokietniki,
centralny zamek, światła przeciwmgielne
przód, tył stan bardzo dobry 12.500 tys.
złotych do negocjacji. - 792 801 110
■ Opel Vectra b - 1,6 benzyna - combi, Kolor
szara oliwka, rok 1998 przebieg - 140 tys.
km Cena 12.000,00 Kupiony w salonie
- 691 077 001
■ Opel Vectra B kombi 1.8 16v 97r sprowadzony w 2007r centralny zamek, el.szyby
przód, el.lusterka podgrzewane, 4x poduszka
powietrzna, klima, tempomat, 2x podłokietnik, światła przeciwmgielne przód, tył, cb
radio, komputer,190 tys. km,12.000 tys.
złotych do negocjacji. - 792 801 110
■ Peugeot 106 rally 95/96 - kolor niebieski, 3 drzwiowy, alu felgi, el szyby, silnik
1400cm 90KM, zarejestrowany, Cena 3500
- 516 346 494
■ Peugeot 405 kombi 94 r. - pojemność.
1600 ccm, benzyna + gaz, automatyczna
skrzynia biegów, wspomaganie kierownicy,
auto alarm, welurowa tapicerka, kolor biały,
zadbany, sprawny. cena: 4.200 zł (do
uzgodnienia). - 697 996154
■ Pontiaka 1991 - w stanie dobrym może
być na części - 500 183 204
■ Rama do motoru marki Romet - mam
do sprzedania kompletną ramę do motoru
Romet i oraz koła tył i przód Jelenia Góra
- 665 680 116
■ Regeneracja amortyzatorów - REGENERACJA amortyzatorów do aut wszystkich
marek. Udzielamy gwarancji na usługi.
Jelenia Góra-Cieplice ul. Sieroszewskiego 5
– 075 75 50 264
■ Renault clio 1995 - Sprzedam Renault
CLIO rocznik 1995 pojemność 1,4 kolor
biały, benzyna ,wtrysk pal. wspomaganie
kierownicy, elektryczne podnoszenie szyb,
przebieg 190 tys. km, garażowany. Cena
do uzgodnienia - 792 772 824
■ Renault Clio 2000 rok zadbany - rok
produkcji 1999 pierwsza rejestracja 2000
rok salon Polska 1.2 benzyna granatowe
przebieg 149 tys. km air bag immobilaizer
welurowa tapicerka ekonomiczny 5l na100
km polecam idealny dla kobiety PILNE
- 604 837 827
■ Renault Kangoo - 1,5dci long rok 2003
przebieg 103 tysięcy - 607 872 022
■

Volkswagen Passat
Variant 1,9 TDI - rok
produkcji - listopad
1996 - kolor czerwony,
przebieg 270 tys.
- moc 90 km

075 76 46 334
607 275 044

Renault Megane 1.6 - Klimatyzacja
Centralny zamek, Elektryczne lusterka,
Elektryczne szyby, Immobilizer,Lakier metallic, Poduszka powietrzna, Wspomaganie
kierownicy Instalacja gazowa, hak - 604
990 575
■ Renault Megane Coupe! 1,690 KM 1996r
Cena do uzgodnienia - 514 084 232
■ Renault Scenik 1.9 dci - rok 1999, 170
tys , 4 PP. ABS. klima. dwa elek szyberdachy,
elektryka, centralny zamek. alufelgi, hak,
radio sterowane w kierownicy , welurowa
tapicerka, zarejestrowany, przegląd do
lutego 2009 podgrzewane siedzenia cena
21.200.00 zł do negocjacji tel. 075 64 25
826 - 605 996 335
■ Renault Twingo 95r.1.2 benz. niebieski,
otw.dach, elekt.szyby, lusterka, opony
zimowe + letnie na alu. radio cd, mp3, stan
bdb. Cena do uzgodnienia - 609 319 456
■ Renault Twingo z 93r.,czerwony,1,3
benzyna. Auto zadbane, zgrabne z ładnymi
oponami zimowymi z hakiem. Samochód
sprowadzony z Niemiec. Cena + opłaty
rejestracyjne - 608 498 262
■ Renault Megane 1,6 - rok 1997 przebieg
132tys. klimatyzacja, elektryczne szyby,
Immobilizer, Poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, Instalacja gazowa.
Cena 10700 zł - 604 990 575
■ Seat Ibiza - 1992 rok pojemność 1200
benzyna moc 75 km, nowy wydech cztery
nowe opony, w bardzo dobrej cenie , na
pewno dojdziemy do porozumienia - 605
943 807
■ Seat Ibiza 1997 rok z silnikiem
1000ccm/55KM, wspomaganie,2 x airbag, ABS, el. reg. świateł, ciemne szyby,
sprowadzony rok temu, bezwypadkowy,
czerwony, 3 drzwi, 177 tys. przebieg, dużo
nowych części. - 695 808 166
■ Seat Ibiza 1995 rok grudzień - kolor
seledynowy, 3 drzwiowy, pojemność 1400,
c-zamek, wspomaganie, 2 x airbag, uszkodzona maska do lakierowania błotnik,
Pęknięta szyba, brak przeglądu - Cena 3500
- 516 346 494
■ Seat Toledo gt - elektryczne szyby
4x,wspomaganie, regulacja kierownicy,
komputer pokładowy, klimatyzacja, elektryczne lusterka, alu felgi 15. Zarejestrowany
ubezpieczony do małych poprawek. Cena do
uzgodnienia - 664 145 496
■ Silnik na części do vw 1.9 td - Sprzedam
na części silnik do VW Golfa III 1.9 TD oraz
osprzęt - 609 416 633
■ Silnik opel 1.6 + skrzynia z Ascony,
kompletny, świeżo wymontowany, przebieg
ok. 120 tys. km + skrzynia + przeguby za
jedyne 269 zł! - 663 071 430
■ Silnik skrzynia Uno 1.0 - nowe sprzęgło.
Jelenia Góra - 693 800 490
■ Skoda Felicia 1.6 98/99 - błękitny
metalik, Rok produkcji 1998/99 113 tys.km
1.6 55KW/75KM, wspomaganie kierownicy,
immobilizer, RM, 2 koła zimowe, przegląd
zrobiony 15.03.08, cena do negocjacji
- 695 212 075
■ Skoda Felicja pick up gaz - samochód
ciężarowy Skodę Felicje Auto w stanie technicznym BDB auto jest na chodzie na benzynie i na gazie na dzień dzisiejszy skończył
się przegląd, ubezpieczenie ważny, przegląd
jestem w stanie zrobić na życzenie klienta Na
auto wystawiam Faktury vat - Cena 4500 zł
+ przegląd 200 zł- 791 997 919
■

Ciągnik Ursus model 1201U, rok produkcji 1979, pojemność 6842 cm3, kolor
czerwony, sprawny technicznie, stan dobry,
nowe opony - 603 584 702
■ Sprzedam - tanio - OPEL KADET 1.6
benzyna 1990rok uszkodzony przegub
- Cena 300 zł - 663 988 819
■ VW Jette - rok produkcji 1981. pojemność 1900, stan dobry. Samochód jest
bez kluczyków. Cena do uzgodnienia - 667
966 195
■ Opel Corsa - z 97 roku. Silnik 1.0 12V.
Cena 7300 - 798 392 503
■ Suzuki Bandit 1200 ccm - tanio - przerobione na street, kolor czarny, opłacone
i zarejestrowane. Motor zadbany w ciągłej
eksploatacji - 667 406 100
■ Tani Fiat Uno 92/96, 1.0 benzyna,
ważny przegląd i OC. Cena 1300 zł - 609
243 506
■ Toyota Carina e - rok 1996, poj.1600
- cena 7000 tys. - 504 890 752
■ Toyota Corolla 92r. uszkodzona - 1.6
16V po wypadku uszkodzony lewy przedni
róg samochodu. Auto na chodzie - 509
622 884
■ Toyota Corolla japończyk 2.0d - 1996r,
168.000 tys. km., ABS, alufelgi, centralny
zamek, elektryczne szyby, immobilizer, 2x
airbag, Radio + CD. Wspomaganie kierownicy, regulacja kierownicy, elektryczne szyby.
Zarejestrowana w Polsce od 3 miesięcy. Stan
BDB - 693 828 248
■ Toyota Camry Combi - rok 1991 - Benzyna + gaz, stan dobry 2400 PLN - 695
979 125
■ Vw Golf 2 części - Wszystkie części
- 504 554 515
■ Vw Golf 3 - 790 215 333
■ Vw Golf II 1100 zł - rok produkcji 1984,
pojemność silnika 1300. Samochód jest
zarejestrowany, ubezpieczony, ważny przegląd techniczny. Technicznie sprawny w
ciągłej eksploatacji - 601 749 808 - 502
538 727
■ Vw passat - 1.9 TDI kombi srebrny metalik
wspomaganie central na pilota 2 poduszki,
abs, elektryczny szyberdach i elektryczne
lusterka i podgrzewane tempomat, relingi
welur zadbany - 507 870 086
■ Vw Passat - super za małą kasę, stan igła,
rok 1998, model B5 - 697 624 206
■ Vw Passat - 90 rok do remontu blacharskiego benzyna + gaz poj.1,8 cena do
uzgodnienia - 722 152 800
■ Vw Passat 1.9 TDI - kombi srebrny
metalik 94/95 rok - 510 111 069
■ Vw passat 92r. kombi - VW Passat 1,8;
seledynowy metalik; ABS; komputer pokład.
elektryczne lusterka, szyberdach. Ubezpieczenie, przegląd 03.2009; cena 3700 zł.
- 609 843 898
■ Vw Passat Sport 1.9tdi (116km) - 1999r,
182.000 tys. km, bogate wyposażenie m.in.
ABS, Alufelgi 17",C. zamek, Elektryczne
lusterka i szyby, Klimatronic, Komputer
pokładowy, ASR,4xAirbag,Tempomat,
podgrzewane siedzenia, schładzany schowek itd. Wersja sport: dodatkowe prog,
przyciemniane szyby, grill Kamei itp. - 693
828 248
■ Volkswagen Polo Coupe 1000 ccm
rocznik 1991 kolor czerwony po wymianie
rozrządu, technicznie sprawny, ważny
przegląd i ubezpieczenie do maja 2008
- sprzedam - 504 726 575
■

Vw polo 2003 r okazja klimatyzacja
- Rok 2003 na 2004 1200 12v benzyna
przebieg 72 tys., srebrny metalik klimatyzacja wspomaganie kierownicy 4x air bag
esp elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
immobilizer, oryginalne RM, regulowane
wysokości kierownicy, centralny zamek,
zadbany, stan bardzo dobry jak nowy- cena
20900 zł plus opłaty - 604 837 827
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Każde auto lub przyjmę za wyrejestrowanie - przyjeżdżam 669 022 821
■ Busa skrzyniowego może być do remontu
do 10 tys. - 603 995 592
■ Kupię silnik 2,5 d lub 2,3 d - montowane
były Ford Scorpio, Sierra, Tranzit Daf 400
- lub całe auto. 506 487 498
■ Auto do 20 tys. zł - Kupię auto (chętnie
kombi) produkcji niemieckiej. Pojemność do
2000 cm3, rok produkcji od 1997, przebieg
do 170 tys. km, bezwypadkowy, w stanie
idealnym - 609 416 633
■ 4 felgi do Vw Golfa 3 rozmiar 14 rozstaw
śrub 4x100 proszę dzwonić z ofertami 075
717 22 35 - 075 717 22 35
■ Golf II - 89/91r 3-drzwiowy w całości
lub na części - 504 043 884
■ Katalizatory - 230 zł /kg (monolitu)
- 792 588 345
■ Auto pick-up do 5000zł - rocznik od
1995. 607 592 100 - 667 153 578
■ Junak, IŻ, Panonia do remontu z dokumentacją najlepiej kompletny. - 516 722
318
■ Kupię każdego simsona - cały lub
do remontu z dokumentacja lub bez w
rozsądnej cenie - 601 742 156
■ Opony 15 - o rozmiar 215/65R15
- 691 039 973
■ Silnik do forda Mondeo MK I (93-96),
pojemność 1.8 16V benzyna DOHC w bardzo
dobrym stanie - 666 350 451
■ Renault Megane, Hodna Civic do
5500 zł lub Honde Civic hatchback - W
dobrym stanie najlepiej zarejestrowane
- 691 574 439
■ Silnik do Źantii - 2.0 16 v - w dobrym
stanie kupię - 506 591 519
■ Szyby Cinqucento pilne - przednia szybę
i lewą z drzwi kierowcy razem z prowadnica
PILNE!! - 508 921 636
■ Freelandera , jeep grand uszkodzone po
wypadku po 1998 roku - 792 588 345
■ Uszkodzone po 2000 roku - odbieram
własnym transportem Jelenia Góra i okolice
- 885 588 345
■ Mercedes c-klasa diesel - rocznik
95,2.2diesel stan bardzo dobry, zarejestrowany zamienię na małe auto - 507
930 010
■ Renault Clio 2000 rok zadbany - 1999
na 2000 rok 1200 benzyna przebieg 149
tys. granatowy salon Polska air bag immobilaizer welurowa tapicerka zadbany 10500
pln zamienię na większy mogę dopłacić do
2000 pln pilne - 604 837 827
Każde auto, rozbite,
w całości - mogą
być do złomowania
- własny transoprt
- załatwiam wszystkie
formalności zwiazane
z wyrejestrowaniem
791 731 393

Silniczek krokowy - witam mam do
sprzedania oryginalny Boscha silniczek
krokowy na 4 pnie. lub zamienię na z
wejściem na 6. kupiłem go kilka dni
tego ale okazało się ze nie taki jak trzeba
potrzebuje na 6 a kupiłem na 4 oczywiście
jest od niski obrotów więcej informacji pod
numerem telefonu 075 717 22 35 - 075
717 22 35
■ Tani Fiat Uno – 92/96 składak, 1.0
benzyna, zarejestrowany w ciągłej eksploatacji. Ważny przegląd i OC, ekonomiczny
- 609 243 506
■ Vw Golf 3 - 1,8 benzyna + gaz, 5-cio
drzwiowy - czarne szyby po wymianie
amortyzatorów sprężyn, wszystkich pasków
i olejów. Czarne szyby zamienię na lupo
diesel z dopłatą. - 509 786 122
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię w sklepie motoryzacyjnym.
Dobra znajomość obsługi komputera - J.
Góra 502 594 350
■ Zatrudnię stróża - Jelenia Góra 502
594 350
■ Anglia-potrzebna opiekunka (40-55 l.)
do osoby niepełnosprawnej. Podstawy angielskiego wymagane. Szczegółowy życiorys ze
zdjęciem wysłać: carer@onet.eu
■ Praca w Karpaczu gastronomia. Przyjmę
panie 665 962 870
■ Zatrudnię kelnera – kelnerkę - j.niemiecki 603 750 183
■ 7-10 kwiecień targi pracy - Rolnicze Targi
Pracy w: - Warszawie, - Olsztynie, - Gdańsku,
dla osób chcących pracować w Rolnictwie w
Wielkiej Brytanii. Rozmowa z Pracodawcą
odbędzie się w jęz. Angielskim. Praca na
farmach przy zwierzętach, kontrakty na
okres 1 roku. Zapisy prowadzimy do 31
Marca 2008 - 089 5359628
■ Ankieter - Poszukuję młodych osób do
ankietowania - 607 122 636
Zakład produkujący
zabawki drewniane
- Pilchowice zatrudni
stolarza
- 075 713 70 08
- 602 716 000

Atrakcyjna praca - atrakcyjna praca w Gb
dla każdego wiek do 30 lat - 665 555 980
■ Avon od 25-40 % - Już dziś dołącz do
grona konsultantek AVON. To dobry sposób
na szybkie i wysokie zarobki od 25% do
40%, super prezenty przez 6 pierwszych
kampanii. Teraz wszystko zależy od Ciebie
(Zapraszam). Proszę pozostawić swój
numer telefonu oddzwonimy adres e-mail
--- aavon24@o2.pl - *****
■ Bik hit - Zarejestruj się w Banku Informacji
Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki dla specjalistów i pracowników z branży hotelarskiej,
gastronomicznej, turystycznej, CRK Centrum
Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29
zadzwoń 605 661 481 lub napisz biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Black red white - Salon meblowy BRW
oferuje stanowisko kasjer sprzedawca.
Prosimy o o kontakt telefoniczny osób
zainteresowanych ofertą. poszukujemy
osoby z min średnim wykształceniem,
niekaranej, obsługa komputera oraz mile
widziana znajomość programu Symfonia.
- 075 647 24 05
■

Budowlanka - Zatrudnię od zaraz do
regipsów i szpachlowania. Praca na terenie
Wrocławia. Zapewniam transport i terminowe wypłaty wynagrodzenia w systemie
tygodniówek - 501 418 678
■ Centrum rekrutacji kadr - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr-Agencja Pośrednictwa Pracy
- dla doświadczonych pracowników i specjalistów z różnych branż, Jelenia Góra, ul.
Wiejska 29 zadzwoń 605661481 lub napisz
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Dam pracę - Zatrudnię fryzjerów, fryzjerki.
Dobre zarobki. - 665 107 420
■ Dhl express / kurier - DHL Express poszukuje kandydatów na kuriera. Wymagania:
- prowadzenie działalności gospodarczej
- auto do 3,5t, nadwozie kontener 8 palet
- wiek auta max 7 lat Oferty można składać
w Jeleniej Górze przy ul. Jana Pawła II 33
(teren Simet). - 608 006 537
■ Dołącz do oriflame dzisiaj - Skorzystasz
z promocyjnej opłaty wpisowej 19 zł, gdy w
ciągu pięciu dni od daty rejestracji online
złożysz pierwsze zamówienie (nie później niż
do 13 Kwietnia 2008) Śpiesz się! 13 Kwiecien to ostatni dzień na złożenie zamówienia
i skorzystanie z promocyjnej opłaty wpisowej
oriflame_1983@o2.pl - *****
■ Dodatkowa praca - Chcesz dorobić?
Lubisz kontakt z ludźmi? Chcesz pracować
w firmie z wieloletnią tradycją? Przyjdź na
spotkanie a być może Twoja dodatkowa
praca stanie się twoją stała pracą. Wszystko
zależy od Ciebie - 607 122 636
■ Do pracy na budowie - Poszukuję osób do
pracy na budowie - 663 500 666
■ Doradca klienta - Poszukuję osób chętnych do pracy na stanowisko Doradca
Klienta. Wymagania: wykształcenie min
średnie, obsługa komputera (pakietu MS
Office). Praca na terenie Jeleniej Góry. CV
proszę przesyłać na adres: Mariola.Sikora@
workservice.pl - 508 040 045
■ Doradca klienta - Poszukuję osób do
pracy przy telefonicznej obsłudze klienta.
Wymagania: wykształcenie min średnie,
dobra znajomość obsługi komputera (m.in
pakiet MS Office). CV proszę przesyłać na
adres: Mariola.Sikora@workservice.pl - 508
040 045
■ Dowóz pizzy - zatrudnię osobę do dowozu
pizzy na terenie Zabobrza - 697 724 749
■ Firma zatrudni - Młodych z samochodem
do 30 lat - 075 764 7019
■ Insert-potrzebny informatyk - Potrzebny
informatyk znający oprogramowanie INSERT.
- 608 613 065
■ Kasjer/kasjerka - Kajserzy pilnie poszukiwani -Wymagania: doświadczenie na w/w
stanowisku+ książeczka sanepidowska.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
informacji na adres: a.rozmus@adecco.pl
- 076 862 97 94 95
■ Kierowca b+c - mile widziane b+e;c.
Praca na terytorium Polski (dostarczanie i odbieranie towarów). Wymagania:
doświadczenie w transporcie, uczciwość,
dyspozycyjność. CV proszę przesyłać na
adres szczm@poczta.onet.pl
■ Kucharka - poszukuję kucharki na
zlecenie na wakacje możliwość pełny etat
- 500 183 289
■ Lukratywna, wysokie zarobki ! - Nie
sprzedaż, nie ubezpieczenia, nie marketing.
Szkolenie od podstaw, super zarobki, nielimitowany czas pracy, stała pomoc. Możliwość
szybkiego awansu, bardzo perspektywiczne
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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zajęcie. Dodatkowo lub etat. Emerytura już
po 5 latach pracy... NIEMOŻLIWE? Sprawdź!(dla osób z min. średnim wykształceniem)
- 792 128 282
■ Mechanika(majstra) - Firma RO-KO Car
Service zatrudni mechanika(majstra) z
doświadczeniem, kierowanie zespołem oraz
praca na warsztacie, znajomość mechaniki
aut ciężarowych oraz dostawczych. - 514
800 707
■ Na stałe - Młode, dyspozycyjne osoby
zatrudni firma handlowa - 075 764 70 19
■ Nowość - Nowy konsumpcyjny mlm
- nic tutaj nie sprzedajesz, a kupujesz dla
siebie produkty, polecasz sklep i zarabiasz
- 663 911 800
■ Obsługa komputera, maszyn druk Wymagania: znajomość obsługi komputera.
Na stanowisku obsługi ploterów a są to
drukarki wielkoformatowe. Na miejscu
osoba zostanie przeszkolona i wszystkiego
sie nauczy. CV kierować na michal.studio@
questsport.pl i proszę czekać na telefon
- 660 474 052
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum. Z własnej
sprzedaży zarabiasz ponad 40%. Możesz
też budować grupę i otrzymywać od firmy
dodatkową gratyfikację 3-21% od obrotu
całej twojej grupy - 663 777 093
■ Operator oczyszczalni - Wepa Professional Piechowice S.A. zatrudni pracownika
na stanowisko operatora oczyszczalni
ścieków. Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku chemicznym
lub podobnym. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.
pl. - 75 75 47 818
■ Operator wózka widłowego - Zatrudnimy
operatora wózka widłowego. Praca w systemie II zmianowym w firmie produkującej
galanterię betonową w Siedlęcinie k/ Jeleniej
Góry - 75 71 37 389 - 608 084 537
■ Opieka nad osobami starszymi, - Opieka
nad osobami starszymi, Praca dla mężczyzn
i kobiet Praca z nami to gwarancja sprawdzonego miejsca. Aktualne oferty pracy na
terenie Niemiec. cvh@op.pl Siedziba Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań, godzina otwarcia 8-16 - 075
724 89 60
■ Opiekunka do dziecka - Szukam opiekunki do 15 miesięcznego chłopca, dwa dni
w tygodniu do wyboru po 8 godzin - oprócz
weekendu. Najlepiej jakby była to osoba z
Zabobrza. - 660 408 360
■ Opiekunki i pielęgniarki - Poszukujemy
opiekunki i pielęgniarki do opieki nad
starszymi osobami w Niemczech. Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie CV lub
kontakt telefoniczny. Na przesłane CV odpowiemy telefonicznie na wskazany numer
stacjonarny/domowy. e-mail: kontakt@ambjobsconsulting.eu - 004915771846384
■ Płytkarza zatrudnię - Przyjmę do układania glazury - 691 986 259
■ Pilnie poszukuję - poszukuje pracy na
budowie od zaraz gładzie panele tynki mp.,
hydraulika od zaraz - 663 305 392
■ Pizzeria zatrudni pracownika - 512
380 308
■ Pilnie zatrudnię dozorcę do pilnowania
obiektu w nocy. Praca zmianowa - nocka
dzień wolny. Obiekt chroniony zamknięty w
centrum miasta - 075 646 98 00

Poszukujemy konsultantów - Międzynarodowa Firma Finansowo-Prawna w związku
z rozbudową oddziału jeleniogórskiego
poszukuje konsultantów do obsługi klienta.
Wymagania: min. średnie wykształcenie,
niekaralność, biznesowy wygląd. Kontakt
telefoniczny między godz. 12.00-14.00
lub CV na adres: jolanta.storta@gmail.com
- 509 893 023
■ Poszukuję opiekunki do rocznej - Poszukuję opiekunki do rocznej dziewczynki w
Cieplicach- Os. Orle. w godz. 7-15. 075
6129956 po 15.00 - 691 570 340
■ Praca w miłej atmosferze w młodym
zespole, możliwość awansu - 075 76
47 017
■ Praca 7zl netto/h w ochronie - Praca w
sklepie na terenie Jeleniej Góry od rana do
południa lub od południa do wieczora stawka
przez pierwszy miesiąc 7zl netto później 8zł
na rękę dzwonić praca legalna na umowę
- 504 010 715
■ Praca dla geodety - Pilnie poszukujemy
geodety ( może być bez uprawnień) do
obsługi geodezyjnej przy budowie kanalizacji
w Jeleniej Górze - 502 655 943
■ Poszukuje pilnie pracowników do obsługi
e-mail, aby sprostać dynamicznemu wzrostowi. Wyślij e-mail na : ewaskrzypkowska@
onet.eu - 517 410 704
■ Praca dla młodych kobiet - Poszukuje do
współpracy!!! Młodych kobiet ( 20- 35 lat)
chcących pracować przy zabiegach pielęgnacyjnych i odchudzających. Wymagania:
podstawowa wiedza na temat kosmetyki,
czas min. 2 godziny dziennie. Wyślij swoje
CV i list m. Wellnesspa@poczta.onet.pl Nie
udzielam informacji telefonicznie - 509
626 255
■ Praca dla murarza - solidny i uczciwy
- dobre warunki płacy. Tylko poważne oferty
- 698 227 445
■ Praca -kawiarenka internetowa - Poszukuje PILNIE 2 osób do pracy w kawiarence
Internetowej w centrum Jeleniej Góry.
Umowa zlecenie, elastyczne godziny pracy.
Najchętniej studenci zaoczni. Wymagana
biegła znajomość obsługi komputera - 693
963 962
■ Praca marketing - Szukam do współpracy
młodych energicznych osób, które chcą
rozpocząć własny buissnes. Wymagania
podstawy marketingu, wykształcenie min.
średnie, umiejętność szybkiego działania
i uczenia się. Wysokie zarobki Wyślij
swoje CV : BuissnesG@poczta.onet.pl NIE
UDZIELAMY ODPOWIEDZI TELEFONICZNIE
- 696 885 880
■ Praca na stacji paliw - praca dla mężczyzny na stacji paliw PKN ORLEN. - 509
494 902
■ Praca na stoisku z biżuterią - przyjmę
do pracy dziewczynę na stoisko z biżuterią
w markecie na terenie Jeleniej Góry - 502
212 560
■ Praca opieka Niemcy - Potrzebne opiekunki do osób starszych na ter. Niemiec
wiek od 25lat wymagana znajomość języka
niemieckim w stopniu podst. Wynagrodzenie
od 1000 do 1300 euro, zwrot kosztów
podróży 90 euro. Odpisuje na meile. E-mail:
altenpflege.de@vp.pl - 669 494 854
■ Praca w domu - Jeśli chcesz zarabiać w
domu napisz do mnie asia01@onet.eu - 00
■ Praca w pizzerii - zatrudnię młodą,
energiczną osobę - 697 724 749
■

Praca w restauracji na stanowisko kelner-ka młode, komunikatywne osoby z miłą
aparycją. Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
dogodne godziny pracy 075 755 92 82
- 512 472 892
■ Praca w schronisku w Karpaczu - Praca
w schronisku Dom Śląski w Karpaczu.
Górski charakter pracy, nocleg i wyżywienie
zapewnione.50zł dziennie. Do obowiązków
należeć będzie m.in. zmywak, sprzątanie,
pomoc kuchenna. Zainteresowanych proszę
o przesyłanie CV na adres: karol.warecki@
summit.pl - 075 75 352 90
■ Pracownice produkcyjne - Firma DWL
INWESTYCJE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
zatrudni pracownice produkcyjne przy
szczepieniu drzewek, cieciu i rozsadzaniu
roślin kwiatowych, drzewek i krzewów,
płatkowaniu cebulek kwiatowych. Wymagania: sprawność manualna. Kontakt e-mial:
dariusz.rafinski@op.pl - 075 645 23 80
■ Pracowników do dociepleń -ogólnobudowlanych praca na terenie J.G - 605
038 979
■ Zatrudnimy na stanowisko pracownik
sklepu. Informacji udziela kierownik rejonu
- 512 360 530
■ PRS Fromako z Komarna zatrudni pracownika Biura Obsługi Klientów. Wymagamy
bdb. obsługi komputera, dyspozycyjności,
wykształcenia min. średniego. Oferty z
dopiskiem BOK w tytule maila prosimy
składać na adres: goetze@fromako.pl - 075
64 664 10
■ PRS Fromako z Komarna zatrudni PH do
pracy w na terenie Dolnego Śląska i całej
Polski. Wymagamy bdb. obsługi komputera,
dyspozycyjności, wykształcenia min. średniego prawo jazdy kat.B. Oferty z dopiskiem
PH-Dolny Śląsk lub PH-Cała Polska w tytule
maila prosimy składać na adres: goetze@
fromako.pl - 075 64 664 10
■ PRS Fromako z Komarna zatrudni Specjalistę ds. Marketingu i Analizy. Wymagamy
bdb. obsługi komputera, dyspozycyjności,
wykształcenia wyższego. Oferty z dopiskiem
DM w tytule maila prosimy składać na adres:
goetze@fromako.pl - 075 64 66 410
■ PRS Fromako w Komarnie zatrudni na
stanowiska: - mechanik maszyn mleczarskich - aparatowy maszyn mleczarskich
- pracownik produkcji Oferty prosimy
kierować na adres: gosia@fromako.pl w
tytule wpisując na jakie stanowisko jest
składana. - 075 64 664 10
■ Przyjmę barmana - Wiek do 35
lat operatywny znający niemiecki lub
angielski. Praca nocna od 19 do 6 rano
2dni i 2 wolne na terenie Jeleniej Góry
w NIGHT CLUBIE wiadomość po godz.20
- 75 64 26 906
■ Recepcjonista/recepcjonistka - Hotel
Pałac Staniszów zatrudni osobę na
stanowisko recepcjonista/recepcjonistka. Bliższe informacje pod nr 075
7558445 lub hotel@palacstaniszow.pl
- 075 75 584 45
■ Referent w dziale wynagrodzeń
- Firma z branży usług księgowych
zatrudni referenta w dziale wynagrodzeń i kadr. WYMAGANIA umiejętność:
zakładania i prowadzenia akt osobowych,
rozliczania czasu pracy, naliczania
wynagrodzeń, obsługi programu PŁATNIK. Ofertę przesłać do 30.03.2008:
dzialrekrutacji@poczta.onet.pl - 00
■

Rozwożenie pizzy - zatrudnię osobę do
rozwozu pizzy z własnym samochodem na
weekend - 697 724 749
■ Ślusarz remontowy - Wepa Professional Piechowice SA zatrudni ślusarzy
remontowych. Wymagania: - wykształcenie
zawodowe lub średnie o kierunku mechanicznym, - mile widziane doświadczenie
zawodowe. Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.pl - 75
75 47 818
■ Spawacz - ślusarz - produkcja - 75 713
71 24 - 510 250 554
■ Specjalista d/s wynagrodzeń i kadr - znajomość przepisów prawa pracy i ubezp. społ.,
co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku
samodzielnym w zakresie wynagrodzeń i/lub
kadr Umiejętności - naliczanie wynagrodzeń,
obsługa Płatnika Oferty przesłać:dzialrekrutacji@poczta.onet.pl - 00
■ Stacja BP poszukuje pracowników
technicznych - praca na pełen etat - nie
wymagamy doświadczenia - szkolenie na
miejscu - zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie CV na adres e-mail 470@
bpsc.nazwa.pl lub kontakt pod numerem
telefonu w godzinach 09.00 - 17.00 - 075
75 412 42
■ Stacja paliw ORLEN - zatrudnię 2 osoby
tel. 075 76 49 153, kom.697 434 458
- 697 434 458
■ Staż w sklepie odzieżowym - proponuje
staż w sklepie odzieżowym, dla dziewczyny
niepalącej. Najlepiej po szkole handlowej,
ekonomicznej lub po prostu dla CHĘTNEJ
dziewczyny, która chciałaby pracować w
młodym zespole - 075 645 53 85
■ Tokarzy, szlifierzy - Firma amerykańska
zatrudni tokarzy, szlifierzy oraz innych
pracowników do przyuczenia przy produkcji
wałków poligraficznych. Kontakt: RotaDyne
Polska Sp. z o.o. Podgórzyn, ul. Mieszczańska
1 - 075 762 1584
■ Wyrób pizzy - zatrudnię osobę do wyrobu
pizzy - 697 724 749
■ Zarządzający Systemem Web zatrudni
osoby w pełnym lub niepełnym wymiarze
■

czasu do pracy w domu (komputerowy
marketing Internetowy). Jeśli posiadasz
komputer i doświadczenie w środowisku
Internetowym, pomożemy Tobie zarobić.
W celu uzyskania pełnych szczegółów
skontaktuj się z ewaskrzypkowska@onet.eu
- 517 410 704
■ Zatrudnię do księgowości od zaraz - 606
786 640
■ Zatrudnię do prac remontowych - Przyjmę
chętnych do prac remontowych i ociepleń
budynków. Korzystne wynagrodzenie! Praca
od zaraz - 606 344 440
■ Zatrudnię do prac remontowych - Przyjmę
do prac remontowo-wykończeniowych.
Korzystne zarobki. - 606 344 440
■ Zatrudnię kierownika z doświadczeniem
do sklepu odzieżowego Reporter. Chętnych
prosimy o składanie cv w sklepie przy ul
Konopnickiej 17 w J.G - 075 64 36 049
■ Zatrudnię kucharza do nowo otwartej
pizzerii na Zabobrzu - 697 724 749
■ Zatrudnimy mistrza zmianowego. Wymagania: - wykształcenie: min. technik technolog drewna - doświadczenie w kierowaniu
grupą pracowników - znajomość procesów
technologicznych - 075 64 66 300
■ Zatrudnimy dekarza - Pilnie zatrudnimy
dekarza na umowę o pracę w kraju. Istnieje
możliwość wyjazdu za granicę. CV+list
motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy elektryka - Pilnie zatrudnimy
elektryka ze znajomością języka angielskiego na umowę o pracę w kraju. Istnieje
możliwość wyjazdu za granicę. CV+list
motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy sprzedawcę - Sklep obuwniczy MILEDUE, ul. Konopnickiej 8 Jelenia
Góra zatrudni sprzedawcę. CV ze zdjęciem i
list motywacyjny prosimy składać w sklepie.
- 662 231 463
■ Zlecę wykonanie strony www w cms.
Treść zamierzamy dodawać samodzielnie.
Dokładniejsze informacje na GG: 1297644,
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e-mail: wozniakp@onet.pl lub telefonicznie
- 605 326 223
■ Zostań konsultantką FM - Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!! W ofercie
firmy FM jest 100 perfum, dezodoranty,
wody po goleniu oraz żele pod prysznic o
zapachach znanych światowych marek
(np. christian dior, hugo boss, chanel itp.)
- 663 911 800

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Samotna matka z dzieckiem niepełnosprawnym podejmie się opieki nad osobą
starszą w zamian za pokój – pilne – 785
123 724
■ Kobieta poszukuje pracy przy renowacji
mebli czyszczenie, bejcowanie, politura lub
jako pomoc do kuchni 509 541 770
■ Absolwentka elektroniki i telekomunikacji podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry,
również w charakterze przyuczenia. Dobra
znajomość komputera 512 303 844
■ Podejmę każdą pracę chałupniczą 791
163 535
■ Malowanie-remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, panele podłogowe 691 936 900
■ Szukam dodatkowej pracy w Jeleniej
Górze - zapracowanej osobie posprzątam,
ugotuję 507 687 311
■ Pilnie podejmę prace w okolicy Podgórzyna sprzątaczka pomoc do kuchni 509
541 770
■ Przyjmę do pizzerii barmankę, kucharza
i kierowcę z samochodem własnym 501
472 688
■ Szukam pracy przy załadunkach i
rozładunkach do prac ziemnych (wykopy
), a także przy przeprowadzkach 608
853 596
Poprowadzimy
rodzinnie dom
wypoczynkowy lub
pensjonat w Karpaczu,
okolicach - 507 107 881
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się
Jelonka, należy zgłosić
przy ul. Klonowica 9
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Szukam pracy – remonty mieszkań
wykończenia – 885 745 245
■ Do pizzerii współprac -auto - Rozwożenie
pizzy. Posiadam auto, podejmę współpracę.
Od pn-pt w godz. 17-23 sb-nd od godz. 1022. - 889 689 119
■ Grafika wizualna - projekty logotypów,
wizytówek, papierów firmowych, kopert,
ulotek reklamowych maciejwojtas@o2.pl
- 889 897 143
■ Jako kierowca kat.b,c - mam 30 lat
- 781 622 465
■ Kelner/barman na wakacje ! - PODEJMĘ
PRACE W HOTELARSTWIE, doświadczenie
pracy w renomowanej restauracji na stanowisku barman oraz kelner. Atut prawojazdy
kat. B znajomość języka niemieckiego i
angielskiego jestem osoba uczącą się i
interesuje mnie praca WAKACYJNA oraz
weekendowa! - 602 136 019
■ Kierowca - Szukam pracy jako kierowca
ale nie tylko! - 603 178 545
■ Kierowca ce - Podejmę pracę jako
kierowca na miejscu, najchętniej na auto
typu wywrotka. CE, kurs na przewóz rzeczy,
psychotesty, karta kierowcy, półroczne
doświadczenie w transporcie międzynarodowym - 667 765 383
■ Kierowca kat. a, b, c, d - ze świadectwami
kwalifikacyjnymi na przewóz osób i towarów
z aktualnymi badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi podejmie prace od zaraz.
Telefon : 075 75 50 065 - 508 431 357
■ Kierowca prawo jazdy kat. b - Podejmę
przez okres wakacji jako kierowca, posiadam
uprawnienia kategorii B. Jako osoba ucząca
się jestem również zainteresowany pracą w
weekendy - 602 136 019
■ Kierowca szuka pilnie pracy - Szukam
pracy jako kierowca kat. B,C duże doświadczenie, kurs podstawowy na przewóz
rzeczy, aktualne badania psychologiczne,
kurs na wózki widłowe, znajomość języka
angielskiego, średnie wykształcenie +
matura - 603 232 616
■ Kosmetyczka szuka pracy - Dyplomowana kosmetyczka poszukuje pracy - 783
032 742
■ Napiszę pracę... - na zaliczenie na studia
pedagogiczne lub do szkoły średniej ze
wszystkich przedmiotów. Monika666_25@
tlen.pl - 00
■ Niepełnosprawny podejmie pracę Podejmę pracę ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
zawodu sprzedawca miły 20 lat bez nałogów
szybko się uczę lubię prace z ludźmi - 781
857 655
■ Opieka - Zaopiekuję się osobą starszą,
posiadam referencje i doświadczenie. - 515
470 851
■ Opiekunka - Doświadczona opiekunka
zaopiekuje się osobami chorymi z zamieszkaniem w kraju i zagranicą. proszę o kontakt.
- 694 278 095
■ Pielęgniarka - Pielęgniarka z wieloletnim
stażem zawodowym podejmie pracę lub
zaopiekuje się pacjentem w domu od pn. do
pt. od 7do 15 - 663 548 551
■ Pilne - 18 latek podejmie prace na
weekendy i dni wolne (każdą prace) również
w wymiarze pracy nocnej. Zadzwoń a nie
pożałujesz !!! (ulotki bar magazyn pomoc
przy budowie - wszystko) - 663 057 694
■ Pilnie podejmę pracę - na okres 2 miesięcy ważne orzeczenie o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności 20 lat z zawodu
■

sprzedawca miły rzetelny szybko nawiązuje
kontakt z ludźmi - 781 857 655
■ Podejmę pracę - kobieta szuka pracy,
prawo jazdy kat. B, biegle władam językiem
włoskim, wykształcenie średnie - 695
507 483
■ Podejmę pracę - Młody, dyspozycyjny z
wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Drugi zawód dietetyk. Obsługa komputera
i sprzętu biurowego. Jęz. angielski komunikatywny. Podejmę pracę niekoniecznie
związaną z wykształceniem. Szybko i chętnie
uczę się nowych umiejętności. marcin-kwiecinski@o2.pl - 696 441 067
■ Podejmę prace/biuro/usługi - Sumienna,
operatywna z doświadczeniem w kontakcie z
ludźmi, wykształcenie ekonomiczne, ustabilizowana sytuacją życiowa. Znajomość pakietu
MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
systemów usług online podejmie pracę w
usługach lub biurze - 516 666 645
■ Podejmę prace jako kierowca. Posiadam
prawo jady kat B/C oraz umiejętności w
kierowaniu wszelkimi pojazdami ciężkimi
jak i lekkimi. E-mail zago3xxxl@interia.pl
- 783 493 497
■ Podejmę pracę jako opiekunka - do
dziecka. Na terenie Jeleniej Góry - 075
71 30 722
■ Podejmę pracę w domu - Poszukuję
pracy do wykonania w domu, np. przepisywanie pism na komputer, wypełnianie
faktur, jestem po technikum ekonomicznym
obecnie uczę się w szkole COSINUS na
kierunku Organizacja reklamy, zależy mi na
pracy właśnie w domu. Kontakt: jsoloducha1987@o2.pl - 510 625 001
■ Podejmę prace w gastronomii - PODEJMĘ
PRACE W HOTELARSTWIE, doświadczenie
pracy w renomowanej restauracji na stanowisku barman oraz kelner. atut prawo
jazdy kat. B znajomość języka niemieckiego
i angielskiego jestem osoba uczącą się i
interesuje mnie praca WAKACYJNA oraz
weekendowa! - 602 136 019
■ Podejmę pracę w weekendy - Uczennica
podejmie pracę w weekendy. Jestem osobą
komunikatywna, milą, dobrze nawiązuję
kontakt z ludźmi... e-mail - olenkaa92@wp.pl
- 721 321 036
■ Podejmę pracę za granicą - Podejmę
pracę za granicą, Belgia, Holandia. - 665
540 847
■ Podejmę się pracy dodatkowej w domu
- przepisywaniem dokumentów i innych
pism. Jestem po studium hotelarskim.
- 506 561 277
■ Polnie poszukuję pracy - szukam pracy
biurowej lub podobnej, mam wykształcenie wyższe, jestem osoba młodą. mail
picasso83@wp.pl - 668 047 090
■ Praca - Młody mężczyzna, wykształcenie
wyższe, prawo jazdy, znajomość niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, czeskiego
szuka pracy - 510 728 077
■ Praca - Emeryt technik elektryk upr. do
1 KV podejmie pracę. Możliwy wyjazd za
granicę - 075 613 90 05
■ Pracodawco zanim zamieścisz... - Szukam poważnej oferty pracy by móc poważnie
się do niej ustosunkować i zgłosić swoją
kandydaturę. Jeżeli szukasz człowieka który
może przydać się Twojej firmie, zapytaj!
Pamiętaj, dobrych pracowników jest mniej
niż dobrych pracodawców. - 791 541 176
■ Przepisywanie i korekta prac magisterskich, zaliczeniowych, dokumentów itp.

(najlepiej po 18.30) lub 601 442 495
- 665 016 367
■ Rehabilitacja na terenie Jeleniej Góry!
konkurencyjne ceny! - 661 542 405
■ Spawacz, mechanik - poszukuje dodatkowej pracy - posiadam umiejętności jako
spawacz elektryczny i migomat. mechanik
maszyn i urządzeń do produkcji brykietów
i pelletu, operator wózków widłowych - 888
494 056
■ Spawacz szuka pracy - mag135 Jelenia
Góra i okolice - 661 615 130
■ Studentka szuka pracy - szukam pracy
jako kelnerka - 511 916 072
■ Studentka szuka pracy - studentka szuka
pracy jako kelnerka - 511 916 072
■ Szklarska Poręba - pilnie! - 24 lata,
doświadczenie w handlu i gastronomi, umowa
o pracę nie konieczna - 798 952 444
■ Poszukuję pracy biurowej na terenie Jeleniej Góry. Mam 25 lat i wykształcenie wyższe.
E-mail: picasso83@wp.pl - 668 047 090
■ Szukam pracy - najchętniej jako kierowca kat b, wiek 21 lat mężczyzna - 662
236 770
■ Szukam pracy biurowej - Wykształcenie
wyższe humanistyczne, znajomość obsługi
komputera i urządzeń biurowych. Nie znam
języków obcych. Punktualna, uczciwa,
pracowita - 603 068 610
■ Szukam pracy jako kierowca - Szukam
pracy jako kierowca i nie tylko! Posiadam
prawo jazdy kat.B - 603 178 545
■ Szukam pracy -kierowca - Student
zaoczny podejmie prace jako kierowca
kategoria B - 666 044 657
■ Technik bhp - technik bhp po szkole
- 693 040 266
■ Transport - kierowca kat. b,c z samochodem dostawczym poszukuje pracy lub inne
propozycje podkarpackie - 609 820 462

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Cb radio - Alan 199 nowe 2 miesiące prawie nie używane z rachunkiem na gwarancji
za cene180zl - 506 536 942
■ Cyfrówka 5mpix tanio! - Medion MD
40696 5Mpix 6x zoom dokładniejszy opis
pod: gg 6256874 Do niej daje : -pokrowiec
-4akumulatorki+ładowarka -kabel USB
-mały statyw -1GB Toshiba+ 128MB Medion
-zasilacz sieciowy CENA : 130zł MOŻLIWOŚĆ
NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI CENOWEJ. - 660
218 361
■ Dobry komputer za grosze - Amd Athlon
1.4,256ram,geforce 4mx440,karta sieciowa
realtek rtl8139,karta muzyczna via ac97,2x
usb,dysk 30gb,monitor relisys 14cali, cena
300zł do małej negocjacji - 606 726 799
■ Duża wieża pioneer, sony - duża wieża:3
klocki pioneera:tuner,magnetofon z autoreversem,wzmacniacz 4x100 watt pobór
prądu 500 wat, zmieniarka na 5 cd sony,
wszystko jest w bardzo dobrym stanie, cena
za całość 1200zł, sprzedam również kolumny
duńskie eltax kolumna centralna i 2 kolumny
podstawkowe - 665 670 345
■ Fifa 2005 na nokie n-gage - Mało używana, na karcie SD, Oryginał, pudełko,
instrukcja cena 10zł Tel. lub GG: 9554743
- 669 313 161
■ Komputery używane & nowe - Armada
Komputery ul.W.Pola 2 (przystanek MZK
W.Pola TUNEL) duży wybór sprzętu używanego i nowego fachowa pomoc TANIO
gwarancje !! PROFESJONALNY SERWIS !!

Tylko u Nas !! tel. 607-644-406 // 075-64951-56 // armadajg@wp.pl // ZAPRASZAMY
!! - 075 649 51 56
■ Lcd Samsung 40" - mało używany, stan
idealny cena 3.000 do małej negocjacji
dowóz do 30 km gratis - 604 483 116
■ Modem Option Globetrotter - 3G/EDGE z
simlockiem Orange - 518 217 433
■ Monitor crl 19 cali mało używany firmy
VOBIS. Cena 120 zl. Możliwość przesłania
zdjęć na e mail. Kontakt tel. 788996152 lub e
mail: DJ_39@interia.pl - 788 996 152
■ Nokia 6131 - Komplet, stan bdb. - 502
799 570
■ Nokia 6131 - komplet, stan bdb. Nie
odpowiadam na smsy Cena 330 zł - 603
210 421
■ Nokia 6151 - stan bdb. 300 zł - 603
210 421
■ Nokia 6230 - 150 zł - stan dobry, ładowarka,2 startery, smycz, słuchawki Creative,
CENA 150 !! GG 5982078 603-209-041
(po 15.00)
■ Nokia 6230i - mp3 aparat 1.3pix karta
pamięci 32 mb bluetooth podczerwień bez
sim locka cena 250zl kolor srebrno czarny
- 508 984 373
■ Nokia 6230i tanio - cena 200zl bez
simloca mp3 aparat 1.3 100%sprawna karta
pamieci 32mb - 508 984 373
■ Nokia 6300 - stan bdb. Cena 350zl.
- 502 799 570
■ Nokia 6500 slide bez SIMlocka z pełnym
okablowaniem(brak polskiego menu). Karta
pamięci 256mb ,aparat 3.2 megapiksela,
odtwarzacz mp3 ,radio z RDS-em, bluetooth.
Telefon używany 3 miesiące. Cena 790zł.
- 509 677 866
■ Płyta główna + karta graficzna - do Amd
Duron1.3mhz i karta graficzna Geforce
mx4400 64mb cena 50zl - 508 984 373
■ Palmtop XDA IIs. posiada system WM
2003, funkcja telefonu GMS. Do niego mam:
ładowarka samochodowa, stacja dokująca, karta MMC 1gb, pudełko, instrukcja,
dodatkowa bateria, futerał do paska na Xda,
słuchawka do rozmów GG 7197637, Cena
690 zł. - 609 152 257
■ Radio samochodowe sony 4x45wat
- sprzedam lub zamienię (3 miesięczne ze
sklepu) Sony cdx-GT210 CD, MP3, WMA
- AUX do podłączenia mp3'ki , EQ ,LOUD
Tuner z RDS Zamienię na radio z wyjściem
na SUBWOOFER albo wzmacniacz nie musi
odtwarzać mp3(najlepiej z gwarancją)
PIONEER, SONY, JVC, cena:250 zł nie jest to
cena ostateczna - 792 731 858
■ Samsung l-760 2mpx - Stan b.dobry,
kolor grafitowy metalik, cały zestaw plus
karta pamięci 1 gb, słuchawki, dokumenty
itp. ma polskie menu bez simloka - 450zł
- 514 429 751
■ SE K800i zamienię na Nokię E65 lub N73
- 698 674 272
■ Sony Ericson k530i - uszkodzony wyświetlacz, brak ładowarki, sim lock i menu
niemieckie - 607 461 674
■ Sprzedam komputer - AMD5000+,dysk
250,wraz z monitorem 19cali Lcd w bardzo
dobrym stanie. Ma dopiero 1,5 miesiąca.
Cena do uzgodnienia. - 508 449 272
■ Motorola K1 +karta pamięci MicroSD™.
nowy, czerwony 450 zł - 665 733 315
■ Stojak do telefonu Nokia, czarny w
kartonie ma wbudowane radio oraz zestaw
głośno mówiący, może odtwarzać mp3,

idealna jakość dźwięku, pasuje do wielu
modeli - 514 429 751
■ Subwoofer - firmy alphard , niedrogo
180zł , zapraszam do obejrzenia w Jeleniej
- 609 325 082
■ Superkomputer tanio - AMD Athlon64
3000+, RAM 1GB DDR2, MSI K9N4 Ultra
AM2, Sapphire x1600 Pro, HDD Samsung
80GB SATA2, DVD RW LG, Monitor LCD 17
Samsung, klawiatura i mysz USB. Wydajny
i stabilny sprzęt, markowe komponenty,
kilkumiesięczny i mało używany. Na większość podzespołów gwarancja. Cena 1300
zł - 510 288 817
■ Supertanio lampka nocna - stan bardzo
dobry mało używana - 605 487 546
■ Suszarka do ubrań - przydatna jak ktoś
ma małe mieszkanie i nie ma gdzie wieszać
prania to idealna, lub pensjonatu itp. więcej
informacji pod numerem 075 717 22 35
■ Tanio drukarka - atramentowa firmy HP za
120zł do negocjacji - 609 613 330
■ Telewizor Samsung 29" - " SlimFit ,
czarny, na gwarancji, stan bardzo dobry,
kontakt po 16ej, cena 1.050,00 zł - 793
022 001
■ Tuba basowa JBL CT-250 . Moc 500W,
używana sprawna w dobrym stanie. Średnica
głośnika 25cm - 500 278 951
■ Uszkodzony telewizor - bardzo tanio
sprzedam uszkodzony telewizor kontakt pod
numerem 605 487 546 - 605 487 546
■ Sprzedam sprawny telewizorek Philips
29 cali, 100Hz, polska fonia, NICAM, 2x
eurozłącze, S-VHS Sterowanie "z góry", pilot
w komplecie. Cena 170zł. Proszę dzwonić, na
pewno się dogadamy. - 660 328 184

EDUKACJA
KOREPETYCJE
■ Niemiecki – Germanista – wszystkie
poziomy – 501 726 467
■ Listy motywacyjne, CV, wypracowania,
prace maturalne z języka polskiego – ceny
do negocjacji – 516 187 249
Angielski korepetycje
skutecznie i tanio

606 803 803

Angielski dla dzieci od 2 roku życia oraz
młodzieży - 792 680 043
■ Cv / list motywacyjny - po ang - Pisanie
oraz przekład cv / listu motywacyjnego na
język angielski. Nauczyciel i tłumacz języka
angielskiego. Przygotowanie do nowej
matury, egzaminów językowych, korepetycje,
tłumaczenia, nauka. - 662 278 025
■ Informatyki c++/c/Pascal/inne - Korepetycje z informatyki, dowolny język programowania, tłumaczenie jak najbardziej przejrzyste
- 603 278 486
■ J. polski pracę zaliczeniowe - 500
278 830
■ Korepetycje-niemiecki - Magister filologii
germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
udzieli korepetycji. Wszystkie poziomy:
nauczanie od, gimnazjum, liceum, przygotowanie do matury. Posiadam własne
materiały. 3- letnie doświadczenie jako
nauczyciel j. niemieckiego w gimnazjum i
technikum. Możliwość dojazdu do ucznia!!!
- 693 295 681
■ Korepetycje z j. niemieckiego - Nauczyciel
j. niemieckiego udzieli korepetycji. Wszystkie
■

poziomy: nauka od podstaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. - 781 968 221
■ Udzielam korepetycji z matematyki dla
uczniów podstawówki i gimnazjum. Jestem
studentem AE w Poznaniu. Cena 10zl/45min
Chętnych proszę o kontakt - inho_88@
interia.pl
■ Niemiecki - wszystkie poziomy - Jestem
doświadczonym lektorem i nauczycielem.
Pomagam w nauce języka na wszystkich
poziomach, w tym matura, ZDF, studenci,
dzieci i dorośli, język zawodowy. W cenie zajęć
materiały. Przystępne ceny zajęć, zapraszam!
tobal@o2.pl - 501 726 467

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Pianino Calisia 075 75 43 669
■ 4 szt. skrzydeł drzwiowych, białe, pełne,
nowe, 80, ościeżnice metalowe uniwersalne
- 607 211 124
■ Piec gazowy z katalizatorem mało używany plus butla tanio 607 211 124
■ 4 opony letnie mało używane z felgami
do fiata 126p cena do uzgodnienia - tanio
607 211 124
■ Fax Brother mało używany w b. dobrym
stanie - okazja tylko 169 zł. 604 429
249
■ Dwie klacze śląskie obustronne pochodzenie 605 822 721
■ Łóżko piętrowe 90/200 i dwa materace
sprężynowe ze zdejmowanymi pokrowcami
cena 450 zł -509 546 026
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75
75 213 28 lub Tel. 605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi
- producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 605 306 250
■ Tanio sprzedam maszynę do szycia
Łucznik, nakrycie z wełny owczej na wersalkę, pralkę zwykła oraz piękne zdrowotne
paprotki – 075 75 500 70
■ Stół bilardowy – 075 76 73 208
■ Pralka Frania w dobrym stanie 120zł
– 075 61 33 089
■ Sprzedam stare deski sosnowe szerokość 20 - 40 mb oraz stare belki - mają
200 lat 506 487 498
Drewno kominkowe opałowe, tylko liściaste
Legalność pochodzenia

- negocjacja cen przy
dużych ilościach
- Ceny: Buk 140 1m
mieszanka brzoza, dąb,
jesion 130 1m z przywózką - wg. Zamówień
pocięte, porąbane

791 731 393

ZNALEZIONO
ZGUBIONO
■ Poszukiwana bokserka - zgubiono bokserkę pieska suczkę 3 letnią zgubiła się
17 marca 2008 wieczorem pewnie teraz
szuka właścicielki czekam na odpowiedź od
ludzi którzy widzieli pieska proszę o kontakt
pod numerem telefonu 694 024 269 pilne
- 694 024 269
■ Zaginął jamnik w poniedziałek 17.03.
zaginął w okolicach Antoniowa koło Starej
Kamienicy młody jamnik krótkowłosy rudy
w czerwonej obroży! Uciekł w stronę lasu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Znalazcę czeka nagroda. Mój syn bardzo
tęskni za Maxem - 509 156 678 - 513
325 228
■ Zaginął kot - dnia 16.03.2008 na
Zabobrzu zaginał kot z białymi skarpetkami
i białym krawacikiem ma około 5 miesięcy
znalazcę prosimy o kontakt na numer
telefonu. 0609842135 lub 0693263952
na domowy 075 61 374 27 prosimy jeżeli
go macie oddajcie - 609 842 135
■ Zaginął piesek w środę 19. marca
zaginął w Karpaczu czarny piesek-ma około
roku, jamnikowaty, bardzo ufny, miał na sobie
czerwone szelki. Czekają na niego dzieci.
- 604 625 848
■ Zaginęła kotka rudo-czarna - Zaginęła kotka
przy ulicy Morcinka 10 dn.16.03.08 ok. godziny
20. Rudo-czarna, długowłosa, puszysty ogon,
białe łapki i krawat - 075 76 48 867 lub 607
640 927 - 512 711 449
■ Zagubiono dokumenty - Zgubiono czarny
portfel z dokumentami na nazwisko Grzegorz
Babij. Proszę uczciwego znalazcę o kontakt pod
nr 664 277 575 - 664 277 575
■ Zgubiono bagaż podróżny - Dn.9.03.2008
(tj. niedziela) ok. godz. 19.10 na trasie Dziwiszów-Jelenia Góra z autobusu wypadł bagaż
podróżny. Znajdowały się w nim rzeczy osobiste. Dla znalazcy przewidziana jest nagroda
- 663 640 363
■ Czarna zguba - 19.03.08 w okolicach
Jeżowa Sudeckiego znaleziona małego psa
- 516 261 793
■ Znalazłem tablicę rejestracyjną DJ 38098
- 669 488 938
■ Znaleziono - Znalazłem tablice DJ 30248
- 696 067 515
■ Znaleziono rudego kota w Piechowicach.
Weterynarz twierdzi ze ma około 2 lat - 504
479 267

USŁUGI
Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@
wp.pl
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD, Dariusz
Simonium – zakład – Zabobrze ul: Karłowicza
25 – czynny pon – Pt 10 – 17 sobota 10 – 13
– 603 835 483 – 075 64 21 598
■ Budujesz dom? - planujesz zakup czy
remont mieszkania? chciałbyś zamienić wynajmowane mieszkanie na własne? odpowiedzią
jest kredyt mieszkaniowy - 790 641 765
■

Elektryka alarmy, kamery - Firma AbSmartHouse.pl przyjmę zlecenia na wykonanie
instalacji elektrycznych, alarmowych, itp.
Profesjonalnie - 501 614 311
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa
- Wysoka jakość usług, bardzo atrakcyjne ceny,
zdjęcia na CD + album. Możliwość wykonania
dużych odbitek - 695 212 075
■ Instalacje elektryczne - przeróbki, drobne
remonty. Solidnie i tanio - 781 708 673
■ Instalacje elektryczne - montaż, serwis
Absmarthouse - 501 614 311
■ Lakiernictwo-blacharstwo - polerowanie
lakieru - 609 437 664
■ Malowanie-remonty mieszkań - Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Najtańsze kredyty hipoteczne - refinansowe,
konsolidacyjne samochodowe oraz gotówkowe.
zadzwoń i sprawdź nas. ulica Wolności 17a
Jelenia Góra - 790 641 765
■ Naprawa komputerowy - Naprawa, modernizacja komputerów w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Bezpłatny dojazd na terenie
miasta - 695 299 500
■ Naprawa pralek, zmywarek - Naprawa
pralek, zmywarek 075 64 215 97 - 608
812 320
■ Naprawa rtv - tel. Komórkowe (simlock),
komputery. Nie ma dla nas tajemnic w elektronice. ul. Powstańców Wielkopolskich 4(Mała
Poczta) - 075 644 22 29
■ Pity od 15 zł - Biuro Rachunkowe Alizee,
Wolności 252 Jelenia Góra - 075 64 615
80
■ Biuro rachunkowe Alizee - ul. Wolności
252 Jelenia Góra. Kompleksowa obsługa
księgowa i kadrowa spółek, firm i os. fiz.
- 075 64 61 580
■ Programy inwestycyjne - Biuro Rachunkowe
Alizee Tel. 075 64 61 580, Wolności 252
Jelenia Góra
■ Salon kosmetyczny zaprasza - na PEDICURE
mechaniczny "Piękne stopy" w promocyjnej
cenie - 40 zł. W zabieg wchodzi peeling,
masaż maska, malowanie. Ul. Kiepury 23
- 600 427 099
■ Strony internetowe - 075 64 123 75
- 886 214 210
■ Ubezpieczenia grupowe dla każdego
- Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne,
majątkowe oraz życiowe. Oferty indywidualne.
Zadzwoni i umów się na spotkanie - 790
641 765
■ Umilę czas dyskretnej pani. - Gratis - 693
347 146
■ Usługi stolarskie - meble, drzwi, okna,
podłogi i inne rzeczy na wymiar, wycyklinuję
również podłogi - 783 911 093
■ Wykonam tabliczki na drzwi - (imię,
nazwisko możliwość zdobienia)ręcznie grawerowane, tabliczki z mosiądzu. rożne czcionki,
rozmiary wielkości - 508 354 029
■ Wykonuję tipsy - metodą żelową-zdobienie
gratis - 507 093 593
■ Zapraszamy do salonu - Zapraszamy do
Salonu Kosmetycznego na promocyjne zabiegi
z serii PIĘKNA WIOSNA. Zabiegi w cenie 65-90
zł z użyciem technologii ultradźwiękowej. Ul.
Kiepury 23 - 600 427 099
■ Zastąp dotychczasowy kredyt - Zastąp
dotychczasowy drogi kredyt hipoteczny
tańszym. Najlepsze warunki kredytów hipotecznych i gotówkowy. Zadzwoń SPRAWDŹ. Ul
Wolności 17a Jelenia Góra - 790 641 765
■

Imprezy muzyczne - okolicznościowe,
firmowe, festyny i inne. nienaganna prezencja,
bdb. znajomość muzyki - 504 121 257
■ Najlepsi z najlepszych – orkiestra. W
składzie zespołu wokalistka-saksofonistka
obsługujemy wesela, bankiety, dancingi,
imprezy - 603 560 398
■ Nauka gry na pianinie - Nauka gry na
pianinie i instrumentach klawiszowych, a
także nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Wesele marzeń zespół Prestiż - Kompleksowa oprawa muzyczna i prowadzenie wesel
i innych imprez. Profesjonalnie i niedrogo
- 517 900 425
■ Zespół Muzyczny BARTHEZ - wesela,
zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe,
świetny damski wokal, bogaty repertuar,
naszą stronę www znajdziesz w sieci - 697
866 500
■ Zespół muzyczny FART - wesela, bale, studniówki itd. 609 272 704 - 609 272 704
■ Zespół Muzyczny Topaz - Profesjonalna
obsługa wesel, bankietów. Skład trzyosobowy
e-mail: zlukasiak@op.pl - 602 585 754
■ Artystyczne malowanie - wykonuje: -wnętrza
(pokoje dziecięce), -dekoracje, -sztukateria,
-obrazy Ania Kaczorowska - 503 168 528
■ Brukarstwo usługi na cmentarzu - układanie
kostki brukowej, granitowej, krawężników,
renowacja nagrobków, inne prace solidnie,
najtaniej w okolicy - 605 925 109
■ Budowa domów i nie tylko - Tech. bud z
upraw. wykonawstwo - 602 778 894
■ Domy- budowa - remonty 075 64 199
10 Kompleksowe usługi budowlane - roboty
remontowe, budowlane, inwestycyjne - 509
664 778
■ Elektryczne instalacje - alarmy wykonamy
i naprawimy instalacje elektryczne, alarmowe,
monitoringu, sterowania itp. Szybko, tanio,
solidnie - 501 614 311
■ Elektryk-pomiary - przeglądy instalacji
elektrycznych - 792 076 939
■ Euro-dom - usługi remontowo-budowlane
tanio i solidnie - 608 425 553
■ Gk kafelki, malowanie - wykonuję ściany,
sufity, położenie kafli, gładzie, malowanie
- 661 555 930
■ Glazura, remonty, adaptacje - projektowanie łazienek - 691 986 259
■ Hydraulika technika grzewcza - - montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory hydroklim Rafał Klimczak Jelenia Góra
- 696 484 516
■ Instalacje grzewcze - gazowe, kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia 501 666
098 - 508 647 464
■ Instalacje inteligentnego domu - eib/knx
montaż, serwis. Absmarthouse - 501 614
311
■ Koparko-ładowarka case - Prace ziemne
- 510 331 010
■ Malowanie remonty mieszkań - panele
podłogowe, regipsy - tanio - 722 074 262
■ Malowanie-remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"

Montaż paneli podłogowych i ściennych.
Solidnie i niedrogo - 691 936 900
■ Montaż pieców c.o. - kuchenek gazowych,
przeróbki gazowe oraz wszelkie prace hydrauliczne 501 666 098 - 508 647 464
■ Ocieplanie budynków - tynki gipsowe
agregatem - 667 746 147
■ Płytki regipsy - malowanie tapetowanie
panele - 695 504 941
■ Pomalowanie mieszkania - Poszukuję osoby
do pomalowania mieszkania. Pilnie i niedrogo
- 886 788 088
■ Przyjmę zlecenie na budowę dom - stan
surowy - 663 912 384
■ Remonty domów - mieszkań, docieplenia,
regipsy gładzie, kafle, panele malowanie itp.
Faktury VAT - 606 508 723
■ Renowacja antyków - Renowacja antyków ,
meble stylowe na wymiar - ceny konkurencyjne
- 506 487 498
■ Tanie remonty i adaptacje poddaszy
wykonuje kompleksowe remonty i adaptacje
poddaszy z hydraulika i elektryka niedrogo i
solidnie - 781 622 465
■ Twój elektryk - montaż, diagnostyka,
pomiary specjalizacja-pensjonaty, hotele
- 508 260 110
■ Tynki maszynowe - wykonujemy tynki
gipsowe, cementowo-wapienne agregatem.
Młoda, doświadczona brygada spełni twoje
wymagania. Nie czekaj dzwoń już teraz - 509
112 915
■ Tynki maszynowe - agregatem - Wykonujemy
tynki cementowo - wapienne, doświadczona
ekipa, nowy agregat, szybko i profesjonalnie
- 667 934 227
■ Usługi budowlane - stany surowe - 663
912 384
■ Wykonujemy usługi dekarsko ciesielsko
- blacharskie montaż obróbek blacharskich,
wstawiamy okna dachowe itp. - 693 788
140
■ Usługi remontowe mieszkań - i domów
pełny zakres konkurencyjne ceny 798 778
961 - 697 269 145
■ Wykonam remont mieszkania w okolicach
Jeleniej Góry położę płytki, panele, pomaluje
mieszkanie, wstawię okna itp. złota rączka
- wystawię rachunek - 609 678 884
■ Wykonywanie konstrukcji więźby i pokryć
dachowych - 691 352 003
■ Wynajmę rusztowania, podpory metalowe,
dźwigary drewniane i płyty szalunkowe - 511
545 064
■ Instalacje elektryczne - Kompleksowe
wykonanie instalacji elektrycznych, rtv-sat,
tel. fachowe doradztwo i wykonanie - 508
260 110
■ Przeprowadzki kompleksowe - Przeprowadzki kompleksowe 075 76 73 971 - 516
146 075
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec 004915771837455 - 693 331 170
■ Transport 1t - (2.5 m3) Renault Trafic
1zł - 1km szybko i bezpiecznie nie wystawiam
faktura vat - 607 100 857
■ Transport bus maxi - Przewóz towarów kraj,
zagranica 2 tony. Bus Maxi 16m.szesc.4,60
■

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

cm długość powierzchni ładunkowej. Tanio i
solidnie. Faktury Vat. - 509 211 282
■ Transport, przeprowadzki - transport auta
na lawecie, transport towarów i przedmiotów
nietypowych oraz inne usługi związane z
transportem - 601 082 077
■ Usługi transportowe - Ford Transit maxi.
dogodne warunki. Cały Dolny Śląsk. - 728
309 762
■ Użyczę certyfikatu - na przewóz osób
- 663 943 088
■ Mała firma wykona instalacje wentylacji
klimatyzacji i ogrzewania powietrzem. 509
374 224
■ Prezenter muzyczny na wesele lub poprawiny - show@plusnet.pl 504 121 257
■ Usługi remontowo budowlane. Kompleksowo profesjonalnie 605 367 561
■ Przewozy do Niemiec 693 331 170 lub
004915771837455
■ Ogrodzenia, brukarstwo, budownictwo
609 104 056
■ Edukacja Profesjonalna nauka gry na
pianinie i instrumentach klawiszowych, a
także nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Układamy glazurę, wykonujemy remonty i
adaptacje 691 986 259
■ Wykonujemy usługi dekarsko ciesielsko
- blacharskie montaż obróbek blacharskich
wstawiamy okna dachowe itp. 663 087
910
■ „Masz lokatę w banku?" ...to zadzwoń i
sprawdź możliwości...(informacje podstawowe
bezpłatnie) 792 128 282
■ Malowanie - remonty mieszkań. Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe 691
936 900
■ Transport, przeprowadzki Bus Maxi.
Przewóz towarów kraj, zagranica 16m.
szesc.4,60cm.dł. powierzchni ładunkowej.
Tanio i solidnie. Faktury VAT 509 211 282
■ Lakiernictwo samochodowe, kompleksowe naprawy powypadkowe, blacharstwo
lakiernictwo, spawanie tłumików, kosmetyka
samochodowa, konkurencyjne ceny 509
229 141
■ Usługi remontowo-budowlane tanio i
solidnie 608 425 553
■ Kompleksowe remonty domów mieszkań i
biur 697 265 055
■ Firma przyjmie zlecenia-remonty domów
mieszkań i biur 697 265 055
■ DJ/Prezenter/Wodzirej na wesela - FULLSOUND. Pełen profesjonalizm, wieloletnie i
bogate doświadczenie! ATRAKCYJNE CENY!
Sprawdź stronę FULLSOUND w Internecie
606 283 031
■ Przewozy Niemcy - Holandia z adresu
na adres pełen pakiet ubezpieczeń ceny
konkurencyjne 075 75 332 19
■ Usługi CNC centrum 3 osiowe obrabiamy
stale, brąz, aluminium, tworzywa sztuczne.
Ceny negocjowane 502 682 725 lub 663
164 547
■ Remonty kompleksowo profesjonalnie tanio
solidnie 602 250 728
■ Remonty tanio i solidnie - 782 807 192
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Ogólnobudowlane usługi - 880 750 808
Remonty mieszkań - 663 904 201
Pielęgnacja ogrodów, cięcie drzew i
krzewów, grille, murki, ścieżki i inne detale z
kamienia 608 814 589
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra 696 484 516
■ Tynki maszynowe - agregatem. Wykonujemy
tynki cementowo-wapienne, doświadczona
ekipa, nowy agregat, szybko i profesjonalnie
667 934 227
■ Malarz solidny, doświadczony do wynajęcia
668 983 516
■ Chętnych grających w bilard z grupą niepełnosprawności szukam z terenu Jeleniej Góry
i okolic w celu powołania sekcji – niesłyszący
mile widziani – talarek52@wp.pl
■ Instalacje elektryczne – pomiary – 515
565 811
■ Ciesielstwo – dekarstwo. Więźby oraz
pokrycia dachowe wszelkich typów, wstawanie
okien dachowych – montaż rynien – 511
089 681
■ Renowacja antyków - meble stylowe na
wymiar - ceny konkurencyjne 506 487 498
■ Wesela, przyjęcia – Restauracja GALERY
ulica WROCŁAWSKA – 075 75 216 94
■
■
■

Transport towarów
(max. 900 kg),
FV - 502 283 860
FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM
TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

Remonty
mieszkań
782 807 192
Ogólnobudowlane
usługi

880 750 808
Remonty
kompleksowo,
tanio, solidnie
- 602 250 728

"ALIZEE" BIURO RACHUNKOWE
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa firm,
spółek i osób fizycznych.
Dwa pierwsze miesiące za

PITY 2007
juz od 15 zł !!!!

50% ceny.

.
1-580
5) 64-6
4
7
7
Tel.(07
664
0 665
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30 JELONKA WCZORAJ
Szlakiem zapomnianych barów, hoteli, zajazdów i restauracji dawnej Jeleniej Góry (IV)

Pod Śnieżkę do celu

Niepozorny budynek wyłania
się spośród drzew. Jest częścią
obszernego parku, a kryje za
sobą nie tylko ogródek gastronomiczny, lecz także staw. Tam
starszy jegomość w białym garniturze z całą familią spędzają
niedzielne popołudnie. Prawdziwa podmiejska wycieczka.
Kelner właśnie wynosi talerze z resztkami posiłku, a
drugi zmierza ku stołowi z
trzema kuflami pienistego pilsnera i kilkoma szklankami
słodkiej lemoniady z lodem
dla dwóch chłopców, którzy
na razie dokazują nad brzegiem stawu i chlapią błotem
na białe niedzielne ubrania ku
wyraźnym niezadowoleniu pani
domu. Familia pozuje tymczasem do zdjęć. Nieco młodszy
mężczyzna trzyma najnowszą
leicę i uwiecznia pozy. Grubawy pan oparty o drzewo, w tle
połyskująca złotem tafla stawu
i dobiegający z dala łoskot tramwaju w stronę Hirschbergu. Przy
drzewach jego dzieci i kuzyni.
Działa tajemnicza siła migawki
i moment pozostaje utrwalony
na celuloidowej taśmie.
Angeld siada przy stoliku i
zamawia jedno piwo. Powrotny

Przystanek na Warmbrunnerstrasse
przed Gasthof Zur Schneekope.

tramwaj do centrum nadjedzie
za dwie godziny.Uwielbia to
miejsce. – Lepszy ten gasthof z
majaczącą się w oddali Śnieżką
niż tarasy Drei Berge – myśli
Julius zanurzając wargi w kuflu aromatycznego świeżego
napitku, podanego ze wzorcową
pianką o idealnej temperaturze.
Zza płotu słyszy rozbawione
towarzystwo. Dwóch gentelmenów i dwie młode damy w let-

Fot. Archiwum

Dalej kończy się „wielki” Hirschberg. Tramwaj jeszcze minie
kamieniczki mieszczańskie, i
pogrąży się w zieleni pagórków
sunąc w stronę Herrischdorfu
wijącą się pośród pojedynczych
willi wąską Warmbrunnstrasse.
A w zasadzie jej lewą stroną, bo
tam właśnie położono tor. Jest
pod górkę, więc motor Dessaua
mocno huczy i ledwo dyszy, a
stukot kół o tory wybija rytm
powolnego, ale dość radosnego
marsza.
Do przystanku, na którym
ma wysiąść Julius, pozostało
kilkadziesiąt metrów. Powietrze
w wagonie robi się coraz cięższe:
nie pomagają otwarte lufciki w
szybach pojazdu. Ale już niebawem pasażer wyjdzie z tramwaju
prosto w wiew ciepłego, letniego
powietrza niesionego wiatrem
od strony Karkonoszy.
Z Angeldem wysiada kilka
osób. Tramwaj rusza powoli, a
jego niedawni pasażerowie kierują się do Gasthofu „Zur Schneekope” – Pod Śnieżką. Choć do
Głowy Olbrzyma daleko, widać
jej zarys w mniej widocznej tym
razem sylwecie Karkonoszy
górującej nad kotliną.

Fot. Archiwum

Restauracja w piwnicach
ratusza. Dziś mieści się tu
klub "Kaligrafia"

Cukiernia i kawiarnia Luedera przy Langstrasse (Długa)

nich sukienkach żwawo kroczą
do Drei Eichen, kolejnego lokalu
na trasie linii tramwajowej z
Hirschbergu do Warmbrunn…
Może i Juliusz wybierze się tam
następnym razem?

Epilog

Tamtego Hirschbergu już
nie ma? Częściowo na pewno.
To, co pozostało po Gasthofie
Zur Schneekope, rozwaliły
buldożery kilka lat temu i
zrobiły miejsce na parking dla
samochodów urzędu skarbowego. W miejscu, gdzie Angeld
popijał piwo, dziś stają petenci
fiskusa, którzy bynajmniej nie
dla rozrywki przybywają w to
miejsce.
Nie ma także gospody na
rogu Morcinka (Uhlandstrasse) i Wolności (Warmbrunerstr). Budynek zajął Polski
Związek Motorowy i mało kto
wie o jego gastronomicznej
przeszłości. Pozostała restauracja na rogu Wolności i Wyczółkowskiego ( Jaegerstrasse). Dawna Myśliwska była
jeszcze na początku lat 50.
porządnym lokalem. Później
zeszła na znacznie niższy
poziom, aż w końcu sięgnęła

dna w rankingu obskurnych
knajp z najgorszym piwem i
awanturnikami z kuflem w
ręku. Ale i tej Myśliwskiej nie
ma już w krajobrazie dawnego
przedmieścia. Lokalem zajęli
się dziś Azjaci…
Po dawnych lokalikach, na
przykład tym przy ul. Traugutta (Bergstrasse), pozostał jedynie fragment napisu na mocno
zmęczonym murze kamienicy.
Mało kto doczyta się w tym
kawałeczku historii głębszych
treści, bo mieszkańcy traktu
raczej nie o tym myślą. Kiedy fotografuję niegdysiejszą
wspaniałość, kobieta z papierosem w ustach, wyglądająca
przez okno i zlewająca się z
tą przykrą rzeczywistością,
patrzy na mnie krzywo. – Pani
wie, że tu był tu kiedyś zajazd?
– pytam. – Panie, tu spokojni
ludzie mieszkają – słyszę odpowiedź.
Hotel Neue Hoffnung, a późniejsza niemiecka kasa chorych przy Kasprowicza (Sandstrasse) to dzisiejsza siedziba
Sanepidu. Tylko można się domyślać, co tu kiedyś było. Jak
się dobrze wsłuchać, to można
usłyszeć odgłosy bil na bilardowym stole podczas partyjki
toczonej przez Angelda z Wiemannem. I tylko wyobraźnia
podsuwa zapach prasowanej
a wcześniej wykrochmalonej
bielizny roznoszonej przez
służbę do pokojów. Dziś wnętrze przesiąknięte jest dymem
tytoniowym. Tu w 1981 roku
była druga siedziba NSZZ Solidarność w Jeleniej Górze.
Dawny zajazd Zum Kynast
na rogu Groszowej (Hellerstrasse) i Wolności to także
tylko wspomnienie. W jego
dawnych wnętrzach przyjmują dziś lekarze głównie
medycyny pracy. Nie ma nawet
nazistowskiego ducha bojówkarzy z S.A., którzy ciężkimi
buciorami pokonują drewniane schody pamiętające kroki
Paula i Margarety Rennerów.
Nie ma Wiener Kaffe, cukierni na piętrze kamienicy

Fot. Archiwum

Niedzielne rozrywki Hirschbergu

na rogu ulicy Jeleniej (Bergstrasse) oraz 1 Maja (Hindenburgstrasse). Po najpopularniejszym zajeździe Lang Haus,
dokąd trzech mężczyzn owego
letniego popołudnia podążało
na piwo, pozostała ruina, częściowo zasypana śmieciami, w
której królestwo zrobiły sobie
dzikie koty. A z drugiej strony
budynku, tam gdzie niegdyś
była gorzelnia, mają swoją
komendę strażnicy miejscy.
Ostał się dawny Drei Berge,
dziś Hotel Europa. Ale już bez
bilarda, sali kolonialnej, ogrodu zimowego i dachow ych
tarasów, skąd mężczyźni z
południowym akcentem podziwiali zachód słońca nad
Hirschbergiem. Ale wciąż z
zakamarkami labiryntu korytarzy i wielkim potencjałem
historii. W hotelowej restauracji nie ma już klasycznego
varietés, upojnych wieczorów
przetańczonych w szale schyłku lat 20. Są rycerskie zbroje
postawione tu już za polskich
czasów. Tutaj bawią się duchy
Władka Potrapeluka i Jonasa,
jeleniogórskich „niebieskich
ptaków”, barwnych, ale i zarazem tragicznych postaci
jeleniogórskich czasów Polski
Ludowej.
Nie ma, w końcu, tramwaju,
z którego okien Julius Angeld
podziwiał dawne miasto podczas swoich tradycyjnych,
niedzielnych przejażdżek.
Pozostaje tylko rytm stukotu
kół o szyny, w który trzeba się
wsłuchać oglądając zdjęcia
tamtego Hirschebergu.
Korzystałem z pozycji
"Jelenia Góra na dawnych widokówkach, historia obrazem pisana"
Zbigniewa Janca oraz
Ivo Łaborewicza.
Ciąg dalszy cyklu w następnym numerze ...

(tejo)
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REKLAMA 31
UWAGA!!! WYPRZEDAŻ SAMOCHODÓW!!!
samochód
podemonstracyjny

samochód
używany

NISSAN
NAVARA

RENAULT
AVANTIME

rocznik: 2007
przebieg: 8.000km

rocznik: 2002
przebieg: 102.000km

rabat brutto: 22.905,cena brutto: 128.955,cena netto: 105.700,-

cena brutto: 49.990,-

turbodiesel 2,5l 171KM, 4x4 + blokada, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS
Pełne odliczenie VAT-u!!!
Jednorazowa amortyzacja dla Małego Podatnika!!!
Pantone 485C

logo- kolor podstawowy

3,0l 207KM, klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, centralny zamek,
panoramiczny, elektrycznie odsuwany, szklany dach,
wspomaganie kierownicy

100% M 100% Y

samochód
podemonstracyjny
RENAULT
CLIO

rocznik: 2007
przebieg: 11.000km
rabat brutto: 5.000,cena brutto: 41.000,-

DZIĘCIOŁOWSKI Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 20
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 7645000, 7543420

1,2l 75KM, klimatyzacja, ABS, elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach
przednich, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 4 poduszki powietrzne

Przyjdź i negocjuj!!!
WYNAJMĘ RUSZTOWANIA,
DŹWIGARY DREWNIANE, PŁYTY

SZALUNKOWE - CENY DO NEGOCJACJI

KRZYSZTOF MARCZAK

TEL: 511 545 064
E-MAIL: marczak@online.de

Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

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

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY

„KOBRA”

w Jeleniej Górze prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Nadal trwa wiosenny nabór.
Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła prowadzi nabór na kursy w zakresie:

LICENCJI I i II STOPNIA PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Licencja I stopnia - ochrona bezpośrednia
Licencja II stopnia - ochrona bezpośrednia;
- zajmowanie stanowisk kierowniczych;
- własna działalność gospodarcza.

KURS SAMOOBRONY

► Nauczysz się prostych a skutecznych technik samoobrony poprawiając jednocześnie swoją kondycję;
► Poznasz aspekty prawne „obrony koniecznej”,
zachowania napastników, sposoby samooceny,...
PRZYJDŹ I PODNIEŚ WIARĘ WE WŁASNE SIŁY !!!
Rozpoczęcie – kwiecień 2008 r.
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP)
tel./fax. 075 75 268 39 www.szkolakobra.webpark.pl

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

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

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:
Technikum 4 letnie, kształcące w zawodach:
• kucharz, kelner
• żywienia i gospodarstwa domowego
• organizacji usług gastronomicznych
• handlowe
Kryteria naboru: nabór elektroniczny- punktowane przedmioty: język polski,
język obcy, matematyka, informatyka. PRÓG PUNKTOWY - 25
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 lub 3 letnia kształcąca w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
ZAPRASZAMY NA
• cukiernik, piekarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz, 18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

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

AUTO KOMIS

ALF
A

RADIO TAXI MERCEDES

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

31 marca 2008 r.

32 REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

