PRACY

zł

RTY

Jeleniogórski Tygodnik

Radujmy się! Alleluja! – str. 11
Wielcy bez aureoli – str. 12-13
Zdradliwe gesty – str. 14

E NIA D R OB N

1 _50
Ł OSZ

E

Święta z Jelonką!

Radosnych Świąt Wielkanocnych i obfitego w łaski dyngusa
– życzy Wam Jelonka.com

6 7 3 OG

SPORT

E
84 OF

Nr 11/12 (75/76)

17-30 marca 2008 r. Rok III

KRADNĄ,
BO MODNE

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

CENA: 1,50 zł (w tym VAT 7%)

DZIEWCZYNKA

NA TELEFON

Str. 9

Str. 5

00% M 100% Y

Do przodu!
Następny
numer Jelonki
- 31 marca
w kioskach

Str. 21

Str. 3

NA NOŻE W TEATRZE

Zespół Poradni dla Kobiet
GINEKOMED Dorota Dobek

zaprasza na
bezpłatne badania
mammograficzne
kobiety między
50-69 rokiem życia

• 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.

ul. Kiepury 77
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 / 75-42-949
075 / 76-45-428

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

Marcin Zawiła
Poseł RP

Jerzy Pokój

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego

Drodzy mieszkańcy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu życzenia
radości i spokoju, życzliwości
i zrozumienia w zmaganiach
dnia codziennego.
Niech te szczególne święta
spędzone w gronie przyjaciół
i rodzin, upłyną w atmosferze
ciepła i dobroci.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę państwu, aby czas ten
napełnił nasze serca radością i miłością
do drugiego człowieka.
Hubert Papaj

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jeleniej Góry

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Najserdeczniejsze życzenia
radosnych, pogodnych, pełnych
miłości i rodzinnego ciepła
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego
Święconego jajka oraz mokrego
Dyngusa składa
Prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Fot. ROB

Zaniedbanie swoich obowiązków, tworzenie fikcyjnych stanowisk, tolerowanie nieróbstwa i
ustawiania przetargu zarzucają
Bogdanowi Nauce aktorzy sceny
dramatycznej. – Dyrektor podpisał
umowę na druk plakatów, która
jest dla nas niekorzystna – czytamy
w piśmie aktorów do prezydenta.
– Gwarantuje drukarni maksymalnie długi czas druku.
Autorzy pisma uważają, że ów
przetarg był ustawiony, gdyż ko-

Wojtek Klemm

rzystniejszą ofertę od drukarni,
która wygrała, przedstawił grafik
współpracujący z dyrektorem artystycznym Wojtkiem Klemmem.
Dostało się także pracownicy działu organizacji widowni.
Zdaniem aktorów, prowadzi ona
destrukcyjną politykę wobec teatru, jest nieobecna na stanowisku
pracy, nie odbiera telefonów, podaje
nieadekwatne informacje na temat
spektakli. To wpływa na spadek
liczby widzów.
Zarzutów wobec dyrektora Nauki jest więcej. To także utrudnianie
pracy aktorom i dyrektorowi artystycznemu Wojtkowi Klemmowi,
sabotaż, brak szacunku dla zespołu
sceny dramatycznej, oraz kilka
stron na temat zaniedbań ze strony
głównego szefa teatru (m.in. brak
działań w kierunku poprawy stanu
technicznego placówki). Pismo
liczy 14 stron a podpisało się pod
nim 28 osób, głównie aktorzy
sceny dramatycznej i pracownicy
związani z tą sceną.
Riposta była błyskawiczna. – Kolejny już raz zwracamy się do Pana z
prośbą o interwencję (....), sytuacja
jest zatrważająca za sprawą działań, jakie podejmuje pan Wojciech
Klemm – napisali z kolei do prezydenta pracownicy, którzy bronią
Bogdana Nauki. Ich zdaniem, nie
ma żadnego ustawiania przetargów, tolerowania nieróbstwa, a
sabotaż – jeśli istnieje – to prędzej ze

Na noże w teatrze

Fot. Konrad Przezdzięk

Aktorzy sceny dramatycznej żądają odwołania dyrektora teatru Bogdana Nauki! Pismo w tej sprawie
wpłynęło już do prezydenta. Inna grupa pracowników,
murem stojąca za szefem, ma z kolei dość dyrektora
artystycznego Wojtka Klemma. W placówce wrze. Czy
polecą głowy?

Bogdan Nauka dla wielu jest ikoną
teatru jeleniogórskiego
strony zastępcy dyrektora do spraw
artystycznych Wojtka Klemma.
– Podejmowane przez pana
Klemma działania wpisują się w
falę mobbingu, poniżania i wzajemnego konfliktowania pracowników
teatru – napisali pracownicy. Pod
tym pismem podpisało się ponad
50 osób. Do tego do ratusza wpłynęło także stanowisko związków
zawodowych Konfederacja Pracy,
które wystąpiły w obronie dyrektora Nauki i przeciwko Wojtkowi
Klemmowi.
Obaj dyrektorzy byli w ubiegłym
tygoniu wyjątkowo zapracowani.
Wojtek Klemm wyjechał i nie udało
nam się z nim skontaktować.
– Nie przypominam sobie, abym

ustawiał jakikolwiek przetarg – powiedział nam natomiast w krótkiej
rozmowie telefonicznej dyrektor
Bogdan Nauka. – Taki zarzut to
pomówienie.
Jak twierdzi, jest gotów rozmawiać z prezydentem i wyjaśnić
wszystkie sprawy poruszone przez
aktorów.
Nie wiadomo jednak, na ile to
pomoże. Prezydent Marek Obrębalski już miesiąc temu powiedział, że
będzie dążył do rozdzielenia teatru i
odłączenia dwóch scen: animacji i
dramatycznej. Pisaliśmy o tym na
naszych łamach. I choć wszyscy byli
zgodni, że to najlepsze rozwiązanie,
sytuacja w placówce zamiast się
uspokoić, rozgorzała na dobre.

– Trzeba zlokalizować źródło
tego konfliktu i je wyeliminować.
Trudno mi powiedzieć, kto ma rację
– powiedział nam w ubiegłym tygodniu Marek Obrębalski. – Jeszcze nie
zapoznałem się szczegółowo z tymi

pismami. Decyzję muszę podjąć jednak szybko. Ale muszę też rozdzielić
emocje załogi od faktów, co w tym
przypadku nie będzie takie łatwe.

ROB

Moim zdaniem
Kto ma rację w teatrze? A co było pierwsze: kura czy jajko? Próba odpowiedzi na
te pytania skończy się tak samo: niczym. Obie strony konfliktu chyba zapomniały,
po co i dla kogo tworzą teatr. Zamiast szukać winnego spadku liczby widzów,
można byłoby dostosować repertuar do oczekiwań ludzi i wymyślić nowe sposoby
przyciągnięcia tych, którzy przestali chodzić na sztuki. Przy takim rozwiązaniu,
każdy powinien uderzyć się trochę w pierś. Ale w teatrze nie ma woli pojednania
i współpracy. Jest raczej próba przekonania całego świata, że tylko „my” mamy
rację i robimy dobrą robotę, a nie „oni”. Tak to i karawana długo nie pojedzie. Co do
jednego tylko nie ma wątpliwości: tegoroczny sezon jest naprawdę wyjątkowy.
Robert Zapora
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Sakrament jak zwykła formalność
Coraz częściej młodzi ludzie, którzy przyjmują bierzmowanie, nie podchodzą do niego z potrzeby wiary, ale
czystego pragmatyzmu. Bez świadectwa konfirmacji możesz mieć kłopot z dostaniem ślubu kościelnego w przyszłości. Nie zostaniesz świadkiem ani chrzestnym.

Fot. rylit

Zestawienie precyzyjnej fotografii Janiny Peikert „Geometria z
krótkiej podróży” z subtelnymi obrazkami Karoliny Garczyńskiej
„Przestrzenie kobiecości” można oglądać od minionego piątku w
Galerii N…Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Jeleniej Górze.

Symfonicznie i jazzowo

Fot. rylit

Tłumy melomanów oklaskiwały w miniony piątek Zbigniewa
Namysłowskiego, który wraz z innymi gwiazdami sceny jazzowej
wystąpił z orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej. Zabrzmiały dzieła
Bacha obok przebojów muzyki filmowej Krzysztofa KomedyTrzcińskiego.

Śmiech z „Wyrwigroszem”

Popularny krakowski kabaret rozśmieszył jeleniogórzan w
minioną sobotę podczas występu w sali Jeleniogórskiego Centrum
Kultury. Artyści z grodu Kraka podbili serca publiczności parodią
czeskiego hitu „Jozin z Bazin” - „Donald marzy”.

Sakramentu przyjęcia Ducha Świętego
udzielił biskup świdnicki, ks. Ignacy Dec.
Ksiądz Stanisław potwierdza,
że bez bierzmowania można mieć
kłopoty.
– Problem ludzi nie bierzmowanych pojawia się, kiedy chcą oni
zawrzeć związek małżeński lub
zostają poproszeni na świadków do

ślubu w rodzinie czy przyjęcie roli
rodziców chrzestnych – mówi ks.
proboszcz Stanisław Sierakowski
z Kaczorowa. Wówczas trzeba
jeździć i szukać biskupa oraz prosić
o sakrament bierzmowania. Lepiej
więc pomyśleć o tym w wieku szkol-

Gdzie jest motocykl

nym, który uważam za najbardziej
odpowiedni.

Ze złamaną nogą trafił do szpitala w minioną środę mężczyzna
bez uprawnień do kierowania,
któremu udzielono pomocy
w Sobieszowie. Według relacji
świadków, miał ulec wypadkowi
na motocyklu, ale pojazdu nie
znalazła policja.

Angela
Rozmowę z księdzem Radosławem Ciesielskim przeczytasz na stronie 11

Ślizgawica na rozlanej emulsji

Żółty tydzień

Kilka pojemników z farbą
emulsyjną wypadło w minioną
sobotę z nieznanej ciężarówki,
która przejeżdżała ulicą Karola
Miarki. Zguba wylała się i spowodowała poważne utrudnienia
w ruchu. Nawierzchnia traktu
stała się śliska jak lodowisko.
Interweniowali strażacy, którzy
szorowali asfalt szczotkami. Nie
wystarczyło: pracownicy MPGK
musieli posypać cały odcinek
ul. K. Miarki piaskiem. Odcinek
jezdni był przez kilka godzin zamknięty dla samochodów.

Do 21 marca można się zaszczepić przeciwko żółtaczce
różnych typów. Do akcji włączyły się przychodnie: „Sobieszów”
(ul. Cieplicka 164a, tel. 075 755
37 64), „Źródło” (ul. Sprzymierzonych 4, tel. 075 75 57 781),
Zabobrze (ul. Ogińskiego 1b, tel.
075 64 30 630, 64 30 640) oraz
Zdrowie (ul. Mostowa 2, tel. 075
767 49 37).

Złodzieje nie próżnują

Dwóch przestępców ukradło
piec gazowy ze strychu jednego z
domów i sprzedało go w punkcie
skupu złomu. Przestępcami
złapanymi przez policję zajmie
się sąd.

(ROB)

Kraksa przez nieuwagę
Rozpędzony opel uderzył w mercedesa w sobotę przed południem
przy wlocie ul. Nadbrzeżnej w Powstańców Wielkopolskich. Kierowca
calibry najprawdopodobniej jechał
za szybko i znacznie przekroczył
obowiązujące w tym miejscu ograniczenie do 40 km na godzinę.
Prowadzący mercedesa nie zauważył
nadjeżdżającego pojazdu. Skończyło
się na sporych uszkodzeniach obydwu pojazdów i hospitalizacji mężczyzny, który siedział za kierownicą
opla. Przyczyny i okoliczności kraksy
ustali policja.

Młodzi źli

15-letni chłopak włamał się
do gołębnika i ukradł gołębie
pocztowe, a jego o rok starszy
kolega zwyzywał nauczycielkę.
Gagatki trafią przed oblicze sądu
rodzinnego.

Zaparkują za rzeką

Turystyczne autokary będą
miały parking na terenie między
ul. Jana Pawła II a Bobrem przed
zabobrzańską estakadą. W ten
sposób więcej miejsca będzie w
centrum Jeleniej Góry.

(Mar)
Ponad 90 dziewcząt i chłopców z ca łego byłego woje wód z t wa jelen iogór sk iego
wzię ło udzia ł w sobotn ich
eliminacjach do Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznych. W Młodzieżow ym
Domu Kultury w Jeleniej Górze
rozbrzmiewały nasycone patriotyczną nutą melodie: od
pieśni powstańczych po songi
kontestujące rzecz y wistość
realnego socjalizmu. Zwycięzców poznamy w tym tygodniu.
Najlepsi zostaną zakwalifikowani do w ystępu na scenie
Opery Wrocławskiej.

(tejo)

Bój
o operę

Fot. Konrad Przezdzięk

Kobieta zmienną jest… na zdjęciach

Jeleniogórski urząd miasta
rozpisał przetarg na opracowanie koncepcji drogi rowerowej
spinającej euroregionalne trasy
dla cyklistów z Chojnika do
węzła grabarowskiego. Zabiegało o to Izersko-Karkonoskie
Towarzystwo Kolarskie.
Wiszące na drzewie zwłoki
znaleziono w miniony wtorek przy ul. Leśnej. Samobójcą
okazał się mieszkaniec Górnego Śląska, który z nieznanych
powodów przebywał w Jeleniej
Górze.

Fot. Robert Zapora

MIGAWKI Z KULTURY

Sukces rowerzystów

Odebrał sobie życie

Fot. Marek Komorowski

ściska dzisiaj serce i gardło. Myślę,
że to zobowiązuje do tego, żeby
świadomie uczestniczyć w nabożeństwach i być lepszym człowiekiem – dodał.
Ale wśród młodzieży panuje
moda na przekładanie przystąpienia do bierzmowania na później.
Wielu młodych ludzi chodzi na nauki i podchodzi do konfirmacji tylko
pragmatycznie. – Moja siostra nie
była bierzmowana. Kiedy chciała
wziąć ślub w kościele, okazało się,
że miała bardzo dużo kłopotów, bo
księża nie chcieli się na to zgodzić
– mówi nam 16-letni Damian.– Dlatego ja wolę mieć to z głowy, choć
do kościoła nie chodzę nawet w
niedzielę – podkreśla nastolatek.
Fot. rylit

Przyjęcie bierzmowania zwanego sakramentem wylania Ducha
Świętego pogłębia łaski otrzymane
w sakramencie chrztu, np. łaskę
uświęcającą, wiarę, miłość – mówi
ksiądz Stanisław Sierakowski, proboszcz parafii w Kaczorowie,.
W minionym tygodniu do bierzmowania przystąpiło 135 młodych
ludzi w tej miejscowości. Na nauki
uczęszczali przez kilka tygodni.
Przypominali sobie wiedzę z zakresu wiary. – To dla mnie wielki dzień
– powiedział jeden z bierzmowanych. – Jestem taki zestresowany,
że plącze mi się język. Wielu moich
kolegów przyjmuje tę sytuację bez
większych emocji, przynajmniej
tak mówią, ale myślę, że każdemu

RYTM TYGODNIA
Fot. Angela
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WIADOMOŒCI

Siódme przykazanie jest łamane przez młodych jeleniogórzan kilkanaście razy
dziennie w… hipermarketach. Kradną batoniki, bieliznę, maszynki do golenia,
między półkami chowają butelki po wypitych napojach. Nie czynią tego z głodu lub
wyraźnej potrzeby, ale dla szpanu i z nudów. Niezauważeni przez ochronę czują się
bezkarni i zyskują uznanie w oczach znajomych. Tym, którym się nie powiedzie już
nie jest do śmiechu.

Pierwszy stopień
do piekła

– To był nasz pierwszy i ostatni
raz – zarzekają się nastolatki, które
zgodziły się opowiedzieć Jelonce o
całej sytuacji, aby przestrzec przed
podobnym czynem swoich rówieśników. – Chciałyśmy spróbować
jak to jest, byłyśmy ciekawe czy
nam się uda. Teraz wiemy, że był
to jeden z najgłupszych pomysłów,
na jaki mogłyśmy wpaść – mówią.
Dziewczyny wspominają, że po raz
pierwszy o kradzieży pomyślały,
gdy dowiedziały się, że ich kolega
robi to już od dłuższego czasu i z
powodzeniem wynosi ze sklepu
drobny sprzęt elektroniczny.
– Powiedział nam, w jakim
miejscu stanąć, aby znaleźć się
poza zasięgiem kamer. Dowiedziałyśmy się też, że musimy zerwać
kody kreskowe, żeby nie włączył

Nie odda za bezcen

Korzystne orzeczenie dla
mieszkańca Gryfowa, który
pomylił się i wystawił na aukcji
internetowej dwuletnie Audi za
111 złotych. Nie będzie musiał
pozbyć się auta za symboliczne
pieniądze. Tak orzekł w minionym tygodniu w sprawie z
powództwa cywilnego jeleniogórski sąd.
W ubiegłym roku mężczyzna
chciał sprzedać na aukcjach
samochód. Czynił to pierwszy
raz i pomylił się przy wpisie
ceny. Niepotrzebnie oddzielił
kwotę przecinkiem. Zamiast
111 tysięcy wyszło 111 złotych.
Okazję natychmiast „łyknął”
student z Krakowa.
Na nic zdały się przekonywania pechowego sprzedawcy.
Kupujący uparł się: założył
sprawę w sądzie i zażądał wydania samochodu. Gryfowianin
też walczył o swoje i wynajął
obrońcę. Ten przekonał sąd w
Jeleniej Górze, że jego klient nie
potwierdził zawarcia transakcji
w serwisie Allegro i odstąpił od
umowy. Poinformował także
kupującego o swoim błędzie.

(tejo)

się alarm przy kasie – opowiadają
nastolatki. Rady nie okazały się
jednak skuteczne i dziewczyny zapłaciły za zakupy słony rachunek.
– Miałam ochotę zapaść się pod
ziemię, gdy usłyszałam alarm. W
jednej sekundzie zrobiło mi się
gorąco, serce waliło jak oszalałe i
czułam, że robię się coraz bardziej
czerwona. Najgorsze były spojrzenia ludzi dookoła. Ciężko mówić
nawet o wstydzie, bo to było coś
jeszcze gorszego – wspomina
jedna z dziewczyn. Ochroniarz

przeszłyśmy jesteśmy pewne, że
już nigdy więcej – zapewniają.
– Nie prowadzimy statystyki
dotyczącej kradzieży w marketach
czy sklepach, ale z tego, co wiem
do policji trafiają około dwie takie
sprawy tygodniowo – mówi Edyta
Bagrowska, oficer prasowy policji.
Wyjaśnia, że wszystko zależy
od tego, czy zostało popełnione
wykroczenie (czyli kradzież przedmiotu o wartości do 250 zł) czy
przestępstwo, z którym mamy do
czynienia, gdy wartość skradzio-

Gdy usłyszałam alarm, w jednej sekundzie zrobiło mi
się gorąco. Najgorsze były spojrzenia ludzi dookoła.
Ciężko mówić nawet o wstydzie,
bo to było coś jeszcze gorszego
zabrał nastoletnie złodziejki do
pomieszczenia, gdzie zostały przeszukane ręcznym wykrywaczem.
– Tak bardzo się bałam, że od razu
przyznałam się do wszystkiego.
Miałam nadzieję, że dzięki temu
dostaniemy niższą karę. I może
zabrzmi to w tej sytuacji dziwnie,
ale rodzice nauczyli mnie, żeby
nigdy nie kłamać – dodaje.

Jak narkotyk

nego przedmiotu wynosi powyżej
250 zł. Z pewnego źródła wiemy,
że kradzieże sklepowe zdarzają się
codziennie. Bywają dni, że jest ich
nawet kilka pod rząd.
Andrzej Wieja, sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, dodaje, że
łącznie zapisów o wszystkich czynach karalnych i wykroczeniach
nieletnich było w minionym roku
ponad 600. Chociaż podobnie jak
policja, sąd nie prowadzi staty-

Nastolatki przyznają, że gdyby
im się udało, spróbowałyby jeszcze
raz. – Kradzież wciąga – to jak
narkotyk, dodatkowa atrakcja.
Raz się udało z małą rzeczą, więc
następny raz próbuje się ukraść coś
cenniejszego. Aż kiedyś popełni się
błąd i wtedy konsekwencje będą
dużo poważniejsze. Może więc to
dobrze, że tak się stało. Po tym, co

– Ciężko jest przeprowadzić
podział wiekowy wśród osób przyłapanych na kradzieży. Zawsze
w każdej grupie wiekowej jest
pewien procent ludzi, którzy mają
nie do końca czyste intencje. Mogę
jedynie powiedzieć, że złodziei
można podzielić na takich, którzy
kradną celowo i takich, którzy
robią to pod wpływem chwili
– wyjaśnia Przemysław Skory,
rzecznik prasowy Tesco.

– W niektórych szkołach i
klasach zrobiła się taka moda
– jak komuś uda się ukraść ze
sklepu drobną rzecz, np. słodycze, zyskuje poklask wśród
znajomych. W naszej k lasie
np. dwóch kolegów ukradło
kiedyś 5 kg cukierków, a później częstowali nimi w szkole.
Młodzież wzajemnie poduszcza
się do popełnienia wykroczenia,
wystawiając w ten sposób na
próbę spryt i odwagę – mówią
dziewczyny przyłapane w Tesco.

Dodają jednak,
że z łod ziejsk i
szpan ma
drugą stronę
medalu. –
Szybko może
do ciebie
przylgnąć
etykietka
złodzieja.
Może znajdzie
się grupka, która uzna
kradzież za “bohaterski”
wyczyn, ale większość się
odwróci. Tak naprawdę
to wszystko nie jest warte
tego, co przeżywa się, gdy
cię złapią – poniżający wstyd i
spojrzenia ludzi, jakbym kogoś
zabiła.
Dlaczego młodzi ludzie kradną? – Jedni dla zabawy i szpanu,
z chęci zwrócenia na siebie uwagi, ale znam też takich, których
po prostu zmusza do tego sytuacja w domu. Choć oczywiście
nie może to być usprawiedliwieniem. U mnie też nie jest wcale
lekko, po zrobieniu opłat zostaje
nam 30-50 zł miesięcznie na
osobę. Nie warto jednak kraść.
W ten sposób człowiek się nie
wzbogaci. My tylko straciłyśmy.
A pomyśleć, że za 200 zł, które
muszę teraz zapłacić, miałabym
koszyk pełen zakupów.

Agnieszka Gierus

Będzie czarna lista
Jeśli osoba przyłapana na kradzieży jest nieletnia (nie ma skończonych 17 lat), nie zostaje co prawda ukarana mandatem
karnym, ale sprawa trafia od razu do sądu rodzinnego. Sprawca powyżej 17 roku życia za wykroczenie otrzymuje mandat
karny w wysokości od 20-500 zł (wysokość ustala policja w zależności od okoliczności). Funkcjonariusze mogą jednak
zamiast mandatu zdecydować o skierowaniu sprawy o ukaranie do sądu grodzkiego. – Jeżeli natomiast mamy do czynienia z
przestępstwem, sprawca odpowiada za kradzież – nieletni przed sądem rodzinnym, osoba pełnoletnia przed sądem grodzkim
– wyjaśnia Edyta Bagrowska. Dodaje, że w przypadku osób nagminnie zatrzymywanych, policja zamierza stworzyć „czarną
listę” i występować w sądzie w roli oskarżyciela, żądając wyższego wymiaru kary dla sprawcy.

Wykopy i suche krany

Prace przy ul. Różyckiego utrudniły ruch w centrum Zabobrza

Na brak wody narzekają jeleniogórzanie z części Zabobrza
I, którzy w minionym tygodniu
musieli czekać na beczkowozy.
Powód? Prace ziemne związane
z budową kanalizacji na ulicach
Różyckiego i Ogińskiego. – Zabobrzańska sieć wodociągowa jest
jedną z najgorszych w mieście i

– Najczęściej kradną drobne
rzeczy, które
można schować do kieszeni, ukradkiem
zjedzą batonika,
wypiją jakiś napój.
Najbardziej utkwiła
mi jednak w pamięci sytuacja, gdy w
jednym z hipermarketów Tesco kobieta próbowała
wynieść ukryty pod spódnicą
komputer stacjonarny – mówi
Przemysław Skory. Dodaje, że w
przypadku ewidentnej kradzieży zawsze wzywana jest policja,
ale jeśli komuś prz ydarz yła
się chwila “zapomnienia” pracownicy ochrony ostrzegają i
pouczają najpierw taką osobę.

To jest szpan!

Dla zabawy
i z rozmysłem

Fot. Konrad Przezdzięk

Wtorkowe przedpołudnie w
hipermarkecie Tesco. Dwie nastolatki wędrują między sklepowymi alejkami. Rozmawiają,
śmieją się i powoli zmierzają w
stronę kasy. Nie mają dużych
zakupów – jedynie dwa batoniki.
Spokojnie wykładają je na taśmę
i przechodzą przez bramkę. W
tym momencie rozlega się głośny
alarm. Błyskawicznie pojawia się
ochrona i prosi o otwarcie plecaka. Dziewczyna drżącymi rękami
odpina zamek ukazując zawartość
teczki – cukierki, batoniki, bakalie
w czekoladzie. Przyjeżdża policja.
Za kradzież słodyczy wartych 10 zł
otrzymują po 200 zł mandatu.

styk dotyczących poszczególnych
dziedzin, zdecydowaną większość
wśród wykroczeń przeciwko mieniu, stanowią właśnie kradzieże.
Choć hipermarkety nie chcą
ujawniać szczegółowych statystyk, z informacji, jakie uzyskaliśmy od pracownika jednego z
jeleniogórskich wielkich sklepów
wynika, że faktyczna ilość kradzieży wychodzi na jaw dopiero podczas inwentaryzacji. – Jeśli przykładowo tygodniowo wykrytych
zostaje 50 kradzieży, to można
wyliczyć, że ich rzeczywista liczba
jest kilka razy większa – mówi.
Dodaje też, że teraz coraz częściej
markety zatrudniają detektywów
sklepowych, którzy stwarzając
wrażenie zwykłych klientów
bacznie obserwują, co dzieje się
dokoła. – Dzięki takim osobom
wykrywalność kradzieży znacznie
wzrasta – stwierdza.

Fot. Agnieszka Gierus

KRADNĄ, BO MODNE

o awarię nietrudno – tłumaczy
kłopoty mieszkańców Wojciech
Jastrzębski, prezes spółki „Wodnik”. Stare rury zostały uszkodzone przy wykopach. Trzeba
było zrobić obejście, ale i to nie
pomogło. W wielu mieszkaniach
krany syczały pustką do niedzieli.
W innych – woda raz była, raz

nie było. Zabobrzanie muszą się
uzbroić w cierpliwość. Prace mają
się zakończyć w końcu kwietnia.
Za roboty płacą częściowo fundusze unijne. Dzięki nowemu
rurociągowi w zabobrzańskich
kranach popłynie smaczniejsza
woda.

(Angela)

Człowiek bestia skazany na 25 lat więzienia

Ćwierć wieku w celi
Tak surowy wyrok wymierzył w minionym tygodniu
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze bestialskiemu bandycie, który za laptopa, portfel i dwa telefony komórkowe chciał zabić pracownicę biura rachunkowego w
Bolesławcu.
Tragedia rozegrała się w
październiku ubiegłego roku.
Do jednego z biur kapitałowych w Bolesławcu wszedł
„w interesach” mieszkaniec
Lwówka Śląskiego, Adrian
M.
Chwilę porozmawiał z pracownicą biura, rozeznał się
w sytuacji, wyszedł i zaczaił
się czekając do momentu,
kiedy w biurze nie było już
klientów. Wówczas wszedł
ponownie do środka i zażądał
pieniędzy.
Gdy kobieta powiedziała, że
nie ma gotówki, zwyrodniały
sprawca w ycią gną ł nóż i
dźgnął poszkodowaną dwukrotnie w klatkę piersiową w
okolice serca. Później zadał jej
kilka ciosów w twarz z pięści i
uderzał jej głową o ścianę.

Gdy kobieta udając nieprzytomną opadła bezwładnie na podłogę, bandzior
zapakował laptopa, dwie komórki, portfel z pieniędzmi i
uciekł. Pracownica resztkami sił wydostała się na ulicę
i wezwała pomoc.
Dzięki szybkiej interwencji medycznej udało się ją
uratować. Jeśli w yrok się
uprawomocni bestia za ten
brutalny czyn kwalifikowany jako próbę usiłowania
zabójstwa i rozbój posiedzi
teraz dwadzieścia pięć lat. To
jedno z surowszych orzeczeń
jeleniogórskiego sądu.

Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ŚWIĘTA JAK U
ROZBITKÓW

wasze fotki Nasze Pociechy

Ala

Dominik

Kacper

Oliwia

Fot. TIPI



Kasia i Sewer w wolnych chwilach dużo podróżują
Szukali lepszego życia, pracy, albo po prostu przygody.
Za granicą zarabiają niezłe pieniądze, studiują. – Tutaj
jest świetnie, tylko ta tęsknota za domem – mówią
mieszkańcy naszego regionu, którzy spróbowali
szczęścia na obczyźnie. Wszyscy zgodnie podkreślają:
nie ma nic gorszego, niż Wielkanoc bez rodziny.

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

Majątek szefa pod młotek
Atrakcyjny grunt w Jeleniej Górze należący do Bogusława Kempińskiego został wystawiony przez sąd
na licytację. – Bardzo się z tego cieszę – mówi były
budowlaniec.
Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Pod
koniec lat 90-tych zbankrutował,
ale powoli staje na nogi. Teoretycznie, już dzisiaj jest milionerem. Wygrał procesy z miastem
i wspólnotami mieszkaniowymi
o bezprawne korzystanie z jego
gruntów oraz sieci kanalizacyjnej.
Łącznie ma otrzymać ponad 4
miliony złotych.
Pozwał także urząd skarbowy.
Ta sprawa czeka na wyrok w NSA
a Kempiński liczy na korzystny
wyrok. Jeśli taki bedzie, otrzyma
ok. miliona złotych. Jak twierdzi,
ma też działki o wartości ok. 20
milionów złotych.
Bogusław Kempiński niedawno
został szefem PSL w regionie
jeleniogórskim. Ma w związku z
tą funkcją spore plany. Już uruchomił biuro PSL, przy ul. Wojska
Polskiego.

lena Kufel z Siedlęcina już siedem
lat mieszka we Francji, gdzie wyjechała zaraz po ukończeniu szkoły
średniej.
– Najtrudniej jest przyzwyczaić
się do nowych, nieznanych rzeczy:
języka, kraju i ludzi. Najważniejsze
jednak to być konsekwentnym w
stosunku do samego siebie. Jeśli już
podjęło się decyzję wyjazdu to trzeba
sobie powtarzać, że jest to właśnie to,
czego się szukało. Dziś mogę powiedzieć, że po kilku latach spędzonych
we Francji nauczyłam się walczyć o
swoje – mówi Magda.
„Swoje” osiągnęli też Zosia i Wojtek, którzy mieszkają w Gosport na
południu Anglii. – Wojtek ma swoją
firmę budowlaną, ja dorabiam przy
sprzątaniu. W czerwcu ubiegłego
roku kupiliśmy mały angielski
domek. Wątpię, aby w Polsce w
tym samym czasie udało nam się to
osiągnąć – mówi Zosia. Dodaje, że
w ich miejscowości jest już całkiem
sporo rodaków. –W angielskich sklepikach mamy polski chleb, śledzie i
kaszankę, prawie jak w domu. W
przychodni przyjmuje polska pani
doktor i trzech dentystów, autobusami wożą nas polscy kierowcy, a
w lokalnej bibliotece mamy polskie
książki.

(ROB)

Bogusław Kempiński

Przyznaje, że święta to dla niej
bardzo trudne dni. – Płaczemy
do słuchawek z tęsknoty – mówi.
– Wiem, że one tam mają lepiej,
trzymam za nie kciuki, myślę o nich
każdego dnia. Ale i tak nie potrafię
powstrzymać łez.
Pani Beata marzy o tym, by jeszcze kiedyś spędzić święta z córkami.
Wkrótce to marzenie może się
spełnić. Ola już zarezerwowała bilet
i przyleci na Boże Narodzenie. A za
parę lat obie córki wrócą na stałe
do Polski.
Podobnie postąpią inni, na przykład Kasia i Sewer. – Chcemy kupić
ziemię w Jeleniej Górze lub okolicach i wybudować na niej dom
– planują. – Kiedy dokładnie – tego
nie wiemy.
– Tutaj, w Anglii, jesteśmy jak rozbitkowie – mówi Sewer. – Stworzyliśmy sobie co prawda przytulny dom.
Ale to taki dom bez fundamentów,
tylko na chwilę.

Robert Zapora
(AGA)

– Marzę o tym, by
jeszcze kiedyś spędzić
święta z córkami
– mówi pani Beata

Fot. JEN

Chodzi o niewielką działkę
budowlaną w Jeleniej Górze na
Zabobnrzu. Cena wywoławcza
to 400 tysięcy złotych. Licytację
zaplanowano na poniedziałek
(17 III).
– Ten grunt jest obciążony
hipoteką – wyjaśnia Bogusław
Kempiński. – Zastawiłem go kilka
lat temu, kiedy miałem kłopoty
finansowe, by ludziom zapłacić
pieniądze.
Jak twierdzi, bardzo cieszy się z
tego, że teren pójdzie pod młotek.
– Komornik mógłby go sprzedać
po cenie wywoławczej, czyli 400
tysięcy złotych. A jego wartośc jest
o wiele większa – mówi Kempiński. Jak szacuje, może otrzymać
za niego ponad milion złotych.
– Wystarczy na spłatę hipoteki
a co zostanie, będzie dla mnie
– mówi.
Podobny manewr zastosował
już sąd w Wałbrzyrzu. – Działka
wyceniona na pół miliona złotych
poszła za 2,4 mln złotych – mówi.
– Z tego lwia część pójdzie do mojej
kieszeni. Czekam tylko aż sąd
podzieli dokładnie, komu ile z tych
pieniędzy trzeba zwrócić.
Bogusław Kempiński
na początku lat 90-tych
był jednym z prężniejszych przedsiębiorców budowlanych na
Dolnym Śląsku. Budował w

– Rozglądałem się za pracą,
w internecie znalazłem ciekawe
oferty z Anglii – opowiada Seweryn
Cieślik, który na wyspach jest od
prawie 3 lat. – Wysłałem swoje cv, a
po jakimś czasie zadzwonił telefon.
No i wyjechałem.
Na miejscu spotkał Kasię, późniejszą żonę. – Znaliśmy się już
wcześniej, ale dopiero w Anglii
spędziliśmy ze sobą więcej czasu
– mówi. – Co prawda mieszkaliśmy
daleko od siebie, ale utrzymywaliśmy stały kontakt.
Z czasem Kasia przeprowadziła
się do Sewera do niewielkiego miasta Harrogate. Zamieszkali razem a
potem wzięli ślub. – Niczego mi tu
nie brakuje, bo mam obok siebie
osobę, którą kocham – przyznaje
Sewer.
– Planowałam spędzić w Anglii
jedynie rok, by podszkolić język angielski – mówi Kasia. – Ale dostałam
dobrze płatną pracę, więc zostałam
na trochę dłużej.
Oboje pracują w ośrodku dla niepełnosprawnych. I nie narzekają. Z
jednej pensji żyją, drugą odkładają
na dalsze życie w Polsce, oraz na
podróże, które są ich pasją.
Wyjeżdżający podkreślają, że
najtrudniejsze są początki. Magda-

Nawet święta będą mieli takie,
jak w kraju. – W miasteczku obok
w niedziele są msze po polsku i
pewnie w Wielką Sobotę będziemy
święcić jajka – mówi Zosia. – A na
stole na pewno nie zabraknie białej
kiełbaski i chrzanu. Zadbamy też o
odpowiednią atmosferę – dodaje z
uśmiechem.
Czego więc jeszcze chcieć? –
Najbliższych – odpowiadają nasi
rozmówcy. Smutek czują nie tylko
ci, którzy wyjechali. Pani Beata
mieszka w Jeleniej Górze, ale jej
dwie dorosłe córki od niedawna są
w Anglii. – Strasznie za nimi tęsknię
– przyznaje. – Asia wyjechała praktycznie z dnia na dzień. To dla nas
był szok. Tutaj była nauczycielką,
tam początkowo opiekowała się
dzieckiem. Teraz pracuje w biurze i
jeszcze dorabia jako tłumaczka. Ma
naprawdę nieźle – opowiada.
Dr uga córk a
– Ola, też nie
narzeka. Jest
k i e r ow n i kiem zmiany
w kawiarni w
Londynie. Zamierza dokończyć studia.
– Co prawda mamy
stały kontakt, bo córki
dzwonią, rozmawiamy przez internet
dwa razy w tygodniu, ale to nie
to samo – mówi
mama.

Fot. ROB

Szymonek Ala

– Najtrudniejsze są pierwsze miesiące za granicą.
Później można się przyzwyczaić – mówi Magda Kufel
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FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Kolejkowa
łapanka
Wielkanoc nie tylko ma treść
duchową, ale i materialną, a
ta wymaga zakupów. Zakupy
jednak moga mieć rownież treść
duchową. Przekonałem sie o
tym w kolejce do kasy w supermarkecie zatłoczonym przez
przedświateczną klientelę.
Kolejkę wybrałem starannie,
wypatrując gwarantujacej najkrotsze oczekiwanie. Znalazłem
pięcioosobową, utworzoną nie
przez ludzi pchających wózki,
ale niosących z natury rzeczy
mniej pojemne koszyki. Klient
stojący na czele wyłożył na przenośnik tylko pół litra i woreczek
bananów. Płacił kartą, więc
trzeba było chwilkę poczekać
aż terminal potwierdzi, ze karta
działa.
Czekaliśmy, czekaliśmy i
czekaliśmy, aż kasjerka powiedziała, że karta jest nieważna i
klient musi zapłacić gotówką.
Klient oświadczył, że gotówki
nie ma, a karta jest ważna. Kasjerka spróbowała jeszcze raz.
Znowu czekaliśmy. Kasjerka
po raz drugi oświadczyła, że
karta jest nieważna, klient po
raz drugi powtórzył, że jest
ważna, więc kasjerka dokądś
zatelefonowała.
Kolejka przy kasie z lewej
strony, która, kiedy stawałem
w swojej, była siedmioosobowa,
stopniała tymczasem do pięciu
osób. Zdecydowałem się przenieść do niej, bo w kwestii karty
zapowiadały się długie negocjacje. Ruszyłem i w tej samej chwili
spomiędzy regałów wyjechała
karawana kobiet z kopiasto
wypełnionymi wózkami. Trzy z
nich zdołały wepchać się przede
mną w kolejkę do drugiej kasy.
Chciałem wrócić do pierwszej,
ale tam już stały dwie nowe
klientki z produktami spożywczymi, które wystarczyłyby do
wykarmienia przez pół roku
rodziny trzypokoleniowej.
Przeniosłem się do trzeciej
kasy, bo teraz wyglądała lepiej

niż pierwsza, w której stałem,
i druga, w której nie zdążyłem
stanąć. Dwie osoby szybko zapłaciły, następna miała tylko
dwie doniczki z kwiatami oraz
wazonik. Doniczki przeszły, ale
przy wazoniku klientka oświadczyła, że jest przeceniony, więc
cena wyświetlona przez kasę
powinna zostać obniżona. Kasjerka dokądś zatelefonowała.
W pierwszej kolejce nie było
już faceta z niedziałajacą kartą.
Gdybym tam został, byłbym
już obsłużony. W drugiej kolejce kasjerka kończyła właśnie
obsługiwać trzecią klientkę z
karawany, która mnie ubiegła.
Gdybym stanął tam, kasjerka
wzięłaby się właśnie za moje
zakupy.
Do mojej aktualnej kolejki
tymczasem podeszła jakaś kobieta, wypytała, o co chodzi,
poszła dokądś, wróciła, orzekła,
że wazonik nie jest przeceniony i
poszła sobie. Klientka od wazonika obejrzała go i oświadczyła,
że może i nie jest przeceniony,
ale powinien być, bo ma rysę,
więc ona zgadza się zapłacić o
dziesięć złotych mniej.
Kasjerka oświadczyła, że to
nie targowisko. Dyskusja zaczęła
się robić coraz bardziej oderwana od zakupowych realiów.
Sąsiednie kolejki nadal była
pięcioosobowe, ale były to inne
osoby niż wtedy, kiedy w nich
stawałem. Przed moją kasą do
dyskusji, która dotykać zaczęła
problemów fundamentalnych,
przyłączyło się kilka osób,
część po stronie kasjerki, część
– klientki.
Mogłem zostać, ryzykując, że
rozstrzygnięcie sporu o wazonik potrwa jeszcze długo albo
odejść, ryzykując, że klientka
od wazonika ustąpi i pójdzie
sobie, a ja będę od początku stać
w nowej kolejce. Żadne wyjście
nie było dobre.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Za głupie światła

Do zaskakującego wniosku
doszli kierowcy, kiedy pewnego dnia zabrakło prądu i
wysiadła inteligentna sygnalizacja świetlna, którą miasto
za fortunę zakupiło i zamontowało na kilku skrzyżowaniach
w śródmieściu. Okazało się,
że – wbrew czarnym scenariuszom – nie było ani korków, ani wypadków, a ruch
odbywał się bardzo płynnie.
I to bez pomocy policjantów!
Wniosek prosty: ludzka inteligencja zawsze będzie bardziej
przebiegła od sztucznej. Owa
konkluzja potwierdziła się,
jak tylko prąd na nowo zasilił
sygnalizację: wróciły korki i
samochodowe przepychanki,
a piesi znów musieli czekać
długo na swoje króciutkie pół
minuty, aby móc przebiec na
drugą stronę jezdni.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI
Ja tam, chłopaki, od dziś
wolę się nie wychylać…
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Chowam się, bo jeszcze
skończy się na tym,…

Kto Krzywoustym?

Wprawdzie do widowiska
jubileuszowego pozostało
jeszcze kilka miesięcy, już
trwają poszukiwania do obsady głównej roli, czyli księcia
Bolesława Krzywoustego. Jak
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, twórcy spektaklu wymarzyli sobie, że w postać władcy
wcieli się nie aktor, ale naturszczyk. Dlatego niebawem
zostanie ogłoszony casting
dla krzywoustych mężczyzn,
którzy od dawna nie widzieli
fryzjera i żyją w warunkach
podobnych do tych, w jakich
danych było przebywać księciu Bolkowi. Organizatorzy
obawiają się, że frekwencja
będzie duża i spowoduje tylko
kłopot z wyborem najlepszego
odtwórcy roli.

że trafię do tego alfabetu
Wiklika…

(anzol)

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

Józef Kusiak, Jerzy Pleskot, Cezariusz Wiklik,
radni Lewicy i Demokratów.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Pamiątka
z Jeleniej Góry
Dyskusja nad regionalnym
souvenirem, któr y tur yści
chętnie zakupiliby przy okazji
odwiedzin stolicy Karkonoszy, przypomina wyważanie
otwartych drzwi, za którymi
i tak nic nie ma, choć wydaje się, że kr yją prawdziw y
sezam.
„Kandydatów” do pamiątki
jest kilku, a trafionego produktu brak. Dlatego goście po
powrocie do domu – zamiast
czegoś z grodu Krzywoustego,
zakładają kupione na jeleniogórskim deptaku kapcie
zakopiańskie, ewentualnie
f utrzaka z barana, prawie
spod „samiuśkich Tater” oraz

wieszają na ścianę ciupagę z
wycieczki do Karpacza.
Biuro Wystaw A rt yst ycznych ogłosiło swego czasu konkurs, w którym lokalni artyści
przedstawili kilka wyobrażeń
tego magicznego „czegoś”,
co przykułoby na tyle uwagę
przybyszy, że bez wahania wyłożyliby kilka euro i kupili ów
gadżet. Ogłoszono zwycięzcę i
wskazano ów produkt. Laury
przyozdobiły czoło Zbigniewa
Frączkiewicza, który zaproponował prostego jelonka.
Cóż z tego, kiedy na dobrych
chęciach się skończyło.
Są za to Liczyrzepy, ale nie
sprzedają się dobrze. Zresztą

to bardziej symbol gór niż
miasta. Banalne, infantylne,
mia ł k ie i prowincjonalne.
Pachnące wiejską tandetą i
odpustem w Pieskach Małych
pod Międzyrzeczem.
Jeśli wysilić nieco wyobraźnię, można stworzyć na wzór
rosyjskich matrioszek poczet
prezydentów Jeleniej Gór y.
Do baby z obliczem Marka
Obrębalsk iego wk ładałoby
Józefa Kusiaka, który z kolei
stanowiłby ochronę dla Zofii
Czernow, zaś pani prezydent
mocnym pancerzem broniłaby
Marcina Zawiłę.
Tu jednak pojawia się kłopot, bo głupio, aby Marcin
Zawiła był w samym środku i
w dodatku najmniejszy, skoro
jest posłem. No i od razu pobrażaliby się wiceprezydenci,
że i oni by chcieli. A gdzie
tu zmieścić Jerzego Łużnia-

ka, Zbigniewa Szereniuka,
A ndrzeja Bi rę, Bog usława
Gałkę, Józefa Sarzyńskiego,
Kazimierza Piotrowskiego,
Tadeusza Lewandowskiego i…
parę innych osób, w tym znów
Józefa Kusiaka, który przecież
był także wiceprezydentem?
Zresztą i tak by nikt takiego badziewia nie kupił,
więc matrioszki odpadają. Ale
wciąż można przecież zrobić
statuetki. Miniaturki wieży
Eiffla w Paryżu sprzedają się
jak świeże bułeczki, bo chyba
nie ma turysty, który by w
wycieczki nad Sekwanę nie
wrócił z mniejszą lub większą kopią t woru inż yniera
Gustawa. A w Jeleniej Górze
są przecież dzieła rąk robotniczych i wyobraźni architektów
znacznie przewyższające estetyką tę kupę złomu z pobliża
Trocadero.

Kościół ga rn i zonow y to
replika kościoła św. Katarzyny ze Sztokholmu. A ratusz
– jedyny oryginalny (czytaj:
nierozebrany i nieodbudowany niechlujne) budynek na
jeleniogórskim rynku. Przy
odpowiedniej promocyjnej nawijce i podrasowaniu, zabytki
te stają się prawie paryską
świątynią Madeleine i berlińskim Reichstagiem.
Turyści ustawiają się w tasiemcowe kolejki, aby posiąść
ów przedmiot pożądania i jako
pamiątkę z Jeleniej Góry postawić sobie w domu na segmencie meblościanki. Pomiędzy
najnowszym odtwarzaczem
DVD oraz kryształowym kuflem z upadłej huty Julia ze
spleśniałymi resztkami piwa
lwóweckiego rycerskiego niepastyryzowanego z zamkniętego browaru we Lwówku.

Poza ostatnimi elementami,
które są symbolami upadku
niegdysiejszej potęgi regionalizmu jeleniogórskiego, to
niestety tylko popuszczone
wodze mojej fantazji. Bo pamiątki godnej tego, aby każdy
ją bez wahania kupił i zabrał,
by przypominała mu słodkie
chwile spędzone w mieście
nad Bobrem, Młynówką i Kamienną, po prostu nie ma.
Są tylko kominy Celwiskozy, które większość turystów i
tak zabierze na pamiątkowych
zdjęciach panoramy Jeleniej
Góry, bo trudno miasto sfotografować tak, by ich nie
było widać. Pozostaje tylko
retuszowanie.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 marca 2008 r.

WYDARZENIA

O miejsce w przedszkolu nie muszą się martwić chyba
tylko sześciolatki: we wrześniu idą do szkoły
Ledwo rozpoczął się nabór do przedszkoli, a już powstają listy oczekujących. Rodzice obawiają się, że dla
ich dzieci zabraknie w tym roku miejsc. Jak rozwiązać
kłopot?
Czasy, kiedy przedszkola walczyły o swoich podopiecznych,
minęły. Teraz mimo niżu demograficznego stale brakuje miejsc
dla maluchów. Placówki coraz
szybciej przeprowadzają rekrutację. Dwa lata temu dziecko zapisywano do przedszkola w kwietniu,
teraz w tym miesiącu może być
już za późno.
Powód tłoku? Mniejsze bezrobocie, ale nie tylko. – Im szybciej
zaprowadzi się malucha do przedszkola, tym w przyszłości będzie

PLEBISCYT
Powrót „Piątki”

W tym tygodniu na pierwsze
miejsce naszego plebiscytu na
Ulubione Przedszkole powróciła
„Piątka” z ulicy Mickiewicza,
które nadrobiło straty uzyskując
152 głosy. Do góry pnie się również Integracyjne Przedszkole
nr 14 z ulicy Junaków, które już
osiągnęło miejsce drugie sumą
głosów 139. W wyniku tego
awansu na trzecią pozycję spadło
Przedszkole nr 19 im. Kubusia
Puchatka, które po podsumowaniu rankingu w tym tygodniu
nazbierało 132 głosy.
Aktualna klasyfikacja:
www. jelonka.com
Piątka: 152
Przedszkole nr 14: 39
Kubuś Puchatek: 132
Przedszkole nr 13: 100
Przedszkole nr 4: 97 głosów
Okrąglaczek: 93 głosy
Przedszkole nr 10: 64 głosy

Kupon

Przedszkole na piątkę to:
........................................
Imię i nazwisko:
………………………………………..
Adres: …………………………………
Kontakt tel.: …………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com
(zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr 133, Poz. 883).
Podpis: …………………………………

mu łatwiej poradzić sobie ze szkolnymi obowiązkami, bo będzie się
szybciej rozwijać – mówi Bogumiła Lepieszo, dyrektor Przedszkola
nr 10 w Jeleniej Górze. Coraz
częściej tak właśnie myślą rodzice.
I dlatego coraz gęściej robi się na
listach oczekujących na zapis.
Tym bardziej, że pierwszeństwo
w przedszkolach mają dzieci,
które już tam uczęszczają, oraz
ich rodzeństwo.
Dlatego rodzice już od stycznia
zasypują dyrekcje telefonami i

zapytaniami, kiedy mogą zgłosić
się po karty. – W tym roku jest
tragicznie – nie ukrywa Katarzyna
Stec z Miejskiego Przedszkola nr
4. – Rodzice są już zapisywani są
na listę rezerwową. Staram się
odsyłać ich do innych placówek,
ponieważ nie mam możliwości
przyjęcia większej liczby dzieci niż
dotychczas. A ludzie wciąż pytają.
Kłopot dotyczy trzy i czterolatków, a także jeszcze młodszych
dzieci, które jeszcze do niedawna
wychowywały w domu mamy lub
nianie. Te ostatnie coraz wyżej się
cenią. Rodzice wolą zapłacić mniej
w przedszkolu.
Dlatego wiele placówek już teraz myśli o otworzeniu kolejnych

oddziałów dla maluchów. Tak
jest, na przykład, w Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka, „Tuptusiu”
oraz w „dziesiątce”. Zwiększy to
z pewnością szanse na przyjęcie
wszystkich chętnych w przedszkolach i żłobkach.
Jednak nie wszędzie jest bardzo
tłoczno. Kilka wolnych miejsc
jest jeszcze w miejskich przedszkolach nr 14 oraz 27. – Warto
dzwonić i pytać się na bieżąco
– radzi Joanna Konopka, szefowa
„czternastki”. Brak rejonizacji
z pewnością ułatwi rodzicom
znalezienie miejsca dla swojej
pociechy.

Angelika Grzywacz

Po jedenaste: pomagać

Wolonatariusze z "Mechanika" z opiekunką Krystyną Młodnicką
Pracują, uczą się, studiują, są emerytami, rencistami,
wieczorami chodzą na imprezy lub rozwiązują krzyżówki. Różni ich bardzo wiele, łączy jedno – wolontariat.
Jeleniogórscy wolontariusze
działają w szkolnych kołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przy
Polskim Czerwonym Krzyżu, Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz w wielu innych
miejscach.
W KSON-ie działa około 40 „aniołów stróżów”, jak są nazywani.
Przygotowują posiłki ludziom
starszym i schorowanym, opiekują
się nimi. – Są wśród nich także specjaliści: duchowni, psychologowie,
lekarze. Także sami niepełnosprawni – wyjaśnia Stanisław Schubert,
prezes KSON-u.
Teresa Adamowicz wolontariuszką została w 2004 roku. W

KSON-ie koordynuje pracę punktu
informacji osób niepełnosprawnych, przygotowuje dokumentację
finansową i księgową. Prowadzi też
Klub Miłośników Ciekawego Życia,
zrzeszający niepełnosprawnych,
którzy chcą żyć inaczej, ciekawiej.
Kazimiera Gronostaj pomaga od
roku. Do wolontariatu zaciągnęła
też męża. Pan Eugeniusz przychodzi
do KSON-u i zajmuje się obsługą
komputerów, oprogramowaniem
i administrowaniem strony internetowej.
Już niedługo ruszy być może
specjalne radio internetowe dla
niepełnosprawnych, które w siedzibie KSON-u poprowadzą wo-

lontariusze.
Na brak młodych osób, które
poświęcają bezinteresownie swój
wolny czas nie narzeka też Polski
Czerwony Krzyż. – Obecnie jest
około stu wolontariuszy ze szkół
średnich i gimnazjalnych, które w
ramach akcji Wielkanocny Zajączek
w dniach 3-19 marca pomagają w jeleniogórskich marketach
pakować klientom zakupy i przy
okazji zbierają fundusze na zakup
świątecznych paczek dla najuboższych – mówi Halina Chruściel z
jeleniogórskiego PCK. W ramach
akcji młodzież kwestuje też na
ulicach naszego miasta.
Na co dzień wolontariusze
działający przy PCK pomagają w
świetlicy terapeutycznej w Cieplicach. – Młodzież szkolna bardzo

Stereotypy ma na cenzurowanym

Bardzo mądry skandalista
Zbigniew Libera, autor kontrowersyjnych instalacji,
filmów i fotografii, opowiadał w miniony wtorek o
swojej sztuce, która może wzbudzać niemałe kontrowersje. Światowej sławy artystę zaprosiło jeleniogórskie BWA.
Libera pokazał kilka swoich
najważniejszych dzieł. – Zaczynałem od fotografii – mówił. Jednym
z jego pierwszych performance
były scenki z własnym „samobójstwem”, na których na różne
sposoby próbował „odebrać sobie
życie”. A domownicy go „ratowali”.
Techniką wideo nakręcił film o odchodzeniu niewidomej i przykutej
do łóżka babci.
Później przyszła kolej na lalki
do rozbierania. Z wyglądających
jak zabawki i podobnie opakowanych laleczek można wyciągać
wnętrzności. Była też maszyna do
przedłużania penisa.
– Pokazałem ją w Belgii, a wernisaż zakończył się wielkim skandalem. Odbył się w kościele, tyle
że desakralizowanym, w którym

nie odprawiano już nabożeństw
– mówił Libera demonstrując
aparat. Celem eksperymentu była
prowokacja, bo nie chodziło o
zwiększenie seksualności, a wręcz
przeciwnie.
Dziełem, za które Zbigniewowi
Liberze „zebrało się” najbardziej, był
„Obóz koncentracyjny” z klocków
Lego. Wśród figurek są esesmani,
więźniowie, obozowy lekarz. A
wśród budynków – krematorium.
Libera merytorycznie uzasadnił
swoje działania poświęcone obalaniu stereotypów. Na twarzach
starszych widzów widać było cień
zgorszenia. Po prezentacji Z. Libera
dyskutował o swojej sztuce z jej
miłośnikami oraz sceptykami.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Przedszkolny tłok

Fot. Konrad Przezdzięk



Zbigniew Libera to
kolejny gość Biura
Wystaw Artystycznych
w ramach cyklu Słownik
sytuacji
chętnie poświęca swój wolny czas
i nie sądzę, aby zainteresowanie tą
formą niesienia pomocy malało.
Czasami trzeba po prostu dotrzeć
do młodych ludzi z taką informacją
i ich tym zainteresować – dodaje
Halina Chruściel.
Konkursy z okazji dnia dziecka
na lotnisku, opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas spotkań
integracyjnych organizowanych w
parafii św. Erazma i Pankracego,
mikołajki dla dzieci pracowników
szkoły, zbiórki książek dla kobiet
z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej, mikołajkowe
akcje oddawania krwi, organizacja corocznych pikników dla
uczniów z Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych, zbiórki zabawek i
odzieży to tylko jedne z nielicznych
form działalności wolontariuszy
z „Mechanika” działających przy
szkolnym kole TPD.
Wicedyrektor szkoły i opiekun
koła, Krystyna Młodnicka dodaje,
że uczniowie prowadzą też akcję
„Nie pal tyle papierosów, daj dla
dzieci parę groszy”. – Gdy podczas
przerwy widzę przez
okno, młodzież „dotleniającą się” tytoniem, podczas
lekcji podaję
im puszkę, aby
wrzucili do
niej 20 gro-

szy. Na tyle wyceniliśmy jednego
papierosa. Dzięki temu możemy
np. zakupić zabawki dla dzieci. Poza
tym trwa ciągła zbiórka odzieży dla
najuboższych uczniów naszej szkoły i kobiet z Pobiednej. W minionym
roku dwóch naszych działaczy,
Tomasz Liszowski i Grzegorz Wojak, pojechało do domu samotnej
matki, gdzie pomagali w pracach
remontowych – mówi Krystyna
Młodnicka.
Uczennice pierwszej klasy: Ania
Żukowska, Ewelina Najman, Dorota Cieślik i Magda Jodłowska,
przygodę w szkolnym TPD dopiero
zaczynają, ale już wiedzą, że to
jest to. – Pomaganie sprawia nam
przyjemność, a ogromną satysfakcję daje uśmiech dziecka– mówią.
Drugoklasiści Łukasz Pawłowicz i
Andrzej Siekański oraz Daniel Kujawa (III klasa) stwierdzają krótko,
że pomagać trzeba. – Jestem pełna
podziwu dla uczniów za ich pracę i
zaangażowanie – chwali Krystyna
Młodnicka.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Ochotnicy pomagają w KSON

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 marca 2008 r.



REGION JELENIOGÓRSKI
Fot. MAR

Gwiazdy lśniły w słońcu

Pamiątkowe zdjęcie gwiazd
Talary w kurortach

Monetę o wartości czterech
talarów karkonoskich będzie
można już za kilka miesięcy
dostać w niektórych sklepach,
punktach usługowych czy
restauracjach w Szklarskiej
Porębie i Karpaczu.
Pomysłodawcą emisji
monety jest jeleniogórska
firma Kolekcjoner Apolinary
Kurowski, która do tej inicjatywy przekonała samorządy
obydwu górskich kurortów.
Od 1 czerwca do 30 września tego roku na terenie
obydwu miast powstanie
oznaczona sieć punktów,
gdzie na zasadzie wymiany
(podobnie jak żeton, bon
towarowy) będzie można
nabyć produkty lub usługi
bądź otrzymać resztę w 4 talarach karkonoskich. 4 talary będą miały równowartość
4 złotych. Cała akcja „Dukata
Lokalnego”, której patronuje
mennica państwowa, ma na
celu promocję turystyczną
naszego regionu, a odbywa
się od kilku już lat w wielu
regionach kraju.
Jak powiedział nam organizator akcji Szymon Kurowski, jest to wyjątkowa okazja
na podniesienie obrotów
w firmie w okresie trwania
promocji. W jaki sposób? Aby
móc wymienić 4 złote na 4
talary karkonoskie będzie
trzeba kupić produkt lub
usługę. Firma Kolekcjoner
podpisze umowę w której
zobowiąże się do przyjęcia
żetonów, które zostaną w
rękach agentów po 30 września. Zakupy za karkonoskie
dukaty mogą się spodobać
turystom, a wielu zachowa
na pamiątką monetę, wartą
4 złote.

Mar

Anna Popek, Michał Olszański i wiele innych gwiazd znanych z ekranów telewizji przyjechało w sobotę do Szklarskiej Poręby na zawody
narciarskie. Były sportowe emocje, autografy a przede wszystkim
– świetna zabawa.

Rytm Tygodnia

– To wspaniałe, że obok cudownych
gór, które dzisiaj wyglądają jak z bajki,
mogłam zobaczyć ludzi, których znałam z
ekranu telewizji – powiedziała pani Anna
z Leszna, która przyjechała do Szklarskiej
Poręby na weekend.
– Chociaż tutaj jestem drugi raz, to dzisiaj po raz pierwszy w życiu założyłem na
nogi narty i przejechałem kilkaset metrów
na nartach – opowiadał rozemocjonowany Brian Scott, urodzony w Gujanie
Brytyjskiej dziennikarz telewizyjny. W
Szklarskiej Porębie reklamował nowy
kanał Discovery History TVN.
Pozostali uczestnicy byli bardziej
doświadczeni od Briana w jeździe
na nartach, ostro więc rywalizowali między sobą na stoku Hala
Szrenicka.
W kategorii pań najlepsza
okazała się po raz kolejny Dorota Rembiszewska,
druga była Małgorzata Lewicka a trzecia Beata Sadowska. Wśród panów
rywalizację na stoku z

Niewykluczone, że w nieczynnym od zeszłego roku
Browarze Śląskim powstanie
muzeum dolnośląskiego browarnictwa. Dolnośląski Urząd
Marszałkowski rozważa możliwość kupienia zakładu. Ale
zrobi to tylko wtedy, gdy nie
będzie żadnego innego chętnego do kupienia browaru.
Jak do tej pory, takiej osoby
brak.

Za 200 złotych szła do łóżka z każdym bez wahania. Tak
zarabiała na kosmetyki, fryzjera, imprezy. Jej „klienci”
teraz zasiadają na ławie oskarżonych. Zgodnie twierdzą, że nie wiedzieli, że miała tylko... 14 lat.
Dlaczego to robiła? Może szukała przygód, albo po prostu
chciała spróbować czegoś innego. Monika nie lubiła siedzieć
w domu. Nie dogadywała się z
ojcem. Twierdzi, że często na
nią krzyczał, ciągle był niezadowolony. Toteż nie raz uciekała
z domu. Ale zawsze pokornie
wracała. I jakoś dalej było.
Tego dnia jednak coś się zmieniło. Nie planowała ucieczki, ale
na podwórku spotkała Kaśkę,
która była „zawodową” prostytutką. Znały się z widzenia, bo
niedaleko od siebie mieszkały.
Tyle, że Monika nie wiedziała,
czym trudni się jej koleżanka.
Kaśka spytała, czy dziewczyna
chce dorobić parę groszy. Nie
mówiła, w jaki sposób. Monika
się zgodziła, normalne przecież,
że każda nastolatka chciałaby
mieć parę groszy więcej niż to,
co dostanie od rodziców. O tym,
jaka to „praca” dowiedziała
się dopiero w nocy w hotelu, u
pierwszego klienta. Pojechały
tam z Kaśką, a przywiózł ją jeden
z sutenerów. Poszły na spotkanie
z panami. Monika była trochę
wystraszona, ale nie oponowała.
Za seks dziewczyny dostały po
200 złotych.
Monika nie wróciła do domu,
ale prawie 2 tygodnie przesiedziała u Kaśki. Dziewczyny
oczywiście nie próżnowały. A
klientów miały sporo. Głównym
był Romek, mieszkaniec Jeleniej
Góry. Teoretycznie miał niewielki dochód, utrzymywał się
z dorywczych prac. W praktyce
stać go było na sponsorowane
wieczory. Skąd miał pieniądze?
Nie wiadomo. Romek znał bardzo dobrze Kaśkę, gdyż wielokrotnie korzystał z jej usług.

Dlatego kiedy zadzwonił kolejny
raz, dziewczyny nie wahały się
ani chwili i pojechały do niego.
Zazwyczaj nie był sam, tylko z
kolegą. Kumplował się z Tomaszem. To wyrachowany cwaniak,
bo na dziewczynach zrobił dobry
biznes. Razem z Romkiem naganiali im klientów. W zamian za
umówienie spotkania, albo za
przekazanie numeru telefonu
komórkowego dziewczyn, brali
oczywiście swoją działkę.
A Romkowi nieźle się wiodło,
miał dobrego mercedesa. Często
też nie jeździł po dziewczyny
sam, za kierowcę robił jego
sąsiad, któremu Romek za kurs
płacił po parę złotych.

najlepszym czasem zakończył dziennikarz sportowy Jarosław Kulczycki, drugi
był Michał Olszański, a trzeci Waldemar
Błaszczyk.
Po zawodach był czas na autografy i
rozmowy z fanami. Najbardziej oblegani
byli Michał Milowicz, Anna Popek i Michał
Olszański. Ten ostatni był wyjątkowo cierpliwy, nie chował się, tylko krążył wśród
widowni rozmawiając z ludźmi.

W końcu Monika pękła i wróciła do domu, po czym o swoich
przygodach opowiedziała mamie. Ta zawiadomiła policję.
Sprawa trafiła do sądu.
Monika zeznała, że obsłużyła
siedmiu klientów. Nie wszystkich udało się zatrzymać. Na
ławie oskarżonych zasiadło 5
osób. Wśród nich Kaśka, oskarżona za rozpijanie małoletniej
i nakłanianie do prostytucji.
Romek i Tomasz – oskarżeni o to
samo co Kaśka oraz o współżycie
z małoletnią. Jest jeszcze dwóch
klientów, którzy odpowiedzą
„tylko” za seks z nieletnią.
Wszyscy panowie przyznali
się do tego, że spali z Moniką, ale stanowczo twierdzą, że
byli przekonani, że jest starsza.
Powtarzają, że Monika sama
mówiła, że ma ukończone 16 lat.
Tak też zeznała Kaśka.
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Muzeum zamiast
browaru?

Wpadli z amfą

Michał Olszański
cierpliwie rozdawał
autografy
i rozmawiał z ludźmi
Śledczy jednak nie dają im
wiary i nie mieli wątpliwości:
panowie musieli wiedzieć, że
dziewczyna jest bardzo młoda,
bo było to widać gołym okiem.
Mimo to, szli z nią do łóżka.
Mężczyznom grozi do 12 lat
więzienia.
A Monika? Nie ma do nich
żalu, nie chce wrócić do tego,
co robiła. Marzy o normalnej
prac y. Tyl ko, choć od t ych
zdarzeń minęło ładnych parę
lat, czy będzie potrafiła zapomnieć?

(OBE)
Imiona bohaterów artykułu
zostały zmienione.

Dziewczynka
na telefon

1700 porcji narkotyków
mieli dwaj mieszkańcy Kowar,
kiedy nad ranem do ich mieszkań weszli funkcjonariusze
policji. Obserwowani byli
już od pewnego czasu przez
funkcjonariuszy. Za taką ilość
marihuany i amfetaminy,
wartą około 8 tysięcy złotych,
mogą trafić za kratki nawet
na 10 lat. Policjanci ustalili,
że narkotyki rozprowadzane
były na terenie Kowar i sąsiednich miejscowości.

O pogodzie
pod Śnieżką

Wczoraj (niedziela) realizowany był w Karpaczu na
skoczni Orlinek program TVP
Info na żywo poświęcony prognozie pogody. Poprowadził
go Maciej Dolega w Warszawy.
Telewidzowie z całej Polski mogli zobaczyć m.in. Świątynię
Wang, Schronisko Samotnię,
kompleks narciarski Śnieżka,
Muzeum Sportu i Turystyki,
Muzeum Zabawek, Skwer
Zdobywców oraz inne atrakcje
znajdujące się w kurorcie pod
Śnieżką.

Wnioski o remonty

Władze Karpacza zamierzają w tym roku wyremontować 10 kilometrów miejskich
dróg. Będzie to kosztowało
ok. 5 milionów złotych a
pieniądze mają pochodzić
w połowie z funduszy unijnych a w połowie ze środków
własnych. Gotowe już wnioski
na remonty tras trafią do
odpowiednich funduszy, gdy
tylko zostanie otwarty nabór
dokumentów.

Nowy wóz

Wóz gaśniczy marki Scania
usprawni pracę strażaków
OSP z Sosnówki. Pojazd kosztował 700 tysięcy złotych, a
kupiła go gmina Podgórzyn
z finansowym wsparciem
komendy głównej OSP i funduszu ochrony środowiska.
Nowy wóz ma pojemny zbiornik, wody wystarczy na 20
minut gaszenia. Nadaje się
także do usuwania wody
powodziowej, gdyż ma autopompę o dużej wydajności.
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Szef pobłogosławił
Trwa paraliż w Lubomierzu. Burmistrz Wiesław Bobrowski w miniony piątek (14 marca) osobiście udzielił ślubu cywilnego, bo nie miał kto tego zrobić.
Wiesław Bobrowski prowadził uroczystość zaślubin
parze, która chciała zawrzeć
związek cywilny. To dlatego, że
w mieście nie ma szefa urzędu
stanu cywilnego.
Poprzednia kierowniczka
odeszła dwa miesiące temu,
bo dostała tzw. propozycję nie
do odrzucenia: albo odchodzi za porozumieniem stron,
albo zostanie zwolniona dyscyplinarnie. Radni byli jednak
przeciwni zwolnieniu Marioli
Laskowskiej i podczas ostatniej
sesji rady miasta, dwa tygodnie
temu, odrzucili propozycję
obsadzenia stanowiska przez
nowego urzędnika, wyznaczonego przez burmistrza.
Ta sytuacja to efekt konfliktu
pomiędzy radą a burmistrzem i
jego zastępcą. Przypomnijmy,

w mieście wkrótce odbędzie
się referendum o odwołanie
szefa miasteczka. Wyznaczono je na niedzielę 11 maja.
Dostało się tez organizatorom
referendum.
– Ludzie burmistrza opowiadają, że zamierzam zająć
jego miejsce w ratuszu, dlatego organizuję to wszystko
– mówi Romuald Bulzacki,
pełnomocnik do spraw referendum. – Powtarzam jeszcze raz:
to nieprawda. Jeśli referendum
się powiedzie, nie wystartuję w
przedterminowych wyborach
na to stanowisko.
Pozostaje mieć nadzieję, że
małżeństwo udzielone przez
burmistrza będzie znacznie
bardziej udane, niż jego rządy
w mieście.
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PODGÓRZYN Otwarto centrum rehabilitacji

Ulżyć rolnikom

Odczuwasz ból w kolanie albo kręgosłupie? Schorowani rolnicy mogą liczyć na pomoc w nowo otwartym
Centrum Rehabilitacyjnym w Podgórzynie.
– Z programu rozwoju terenów wiejskich skorzystało kilkadziesiąt osób z całego byłego
jeleniogórskiego – wyjaśnia
Sylwia Majka ze stowarzyszenia
Pegaz – Państwo Wiśniewscy
skończyli szkolenie i rozliczyli
się z dotacji. Trzymam kciuki
za ich powodzenie.
Przejęli lokal w Podgórzynie,
gdzie wcześniej prowadzono
podobną działalność.
– Urządziliśmy gabinet, wyposażyliśmy go i zaczęliśmy
przyjmowanie pacjentów. W
tym roku niestety tylko za
odpłatnością, gdyż kontrakt z
NFZ zamierzamy podpisać od
przyszłego roku – mówi Katarzyna Wiśniewska.

Fot. MAR

Centrum założyli Katarzyna i
Krzysztof Wiśniewscy. Uzyskali
pieniądze z dwóch unijnych
programów. Skąd pomysł?
– Pracowaliśmy oboje jako
rehabilitanci w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w
Szklarskiej Porębie – opowiada
Katarzyna Wiśniewska. – Tam
się poznaliśmy i związaliśmy. Po
jakimś czasie postanowiliśmy
przejść na swoje. Zaczęliśmy od
odwiedzania pacjentów w ich
domach, jako tzw. pogotowie
rehabilitacyjne. Zaczęliśmy
też wędrówkę po instytucjach
oferujących pomoc w zdobywaniu funduszy unijnych i
państwowych na rozpoczęcie
działalności. W końcu trafiliśmy
do Pegaza, na szkolenie dla początkujących przedsiębiorców.
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Serki ziołowe, masło pachnące karkonoskimi łąkami,
czy świeże mleko – takie
delicje będą mogli kupić
turyści wędrujący szlakiem na Śnieżkę. – Jeden z
przedsiębiorców zamierza
założyć stado w górskim
terenie – mówi zastępca
burmistrza Karpacza Ryszard Rzepczyński. Czy
wrócą widoki sprzed stu
lat, kiedy to na górskich
łąkach hodowano krowy?
Na terenach zarządzanych dzisiaj
przez Karkonoski Park Narodowy
przed stu laty pasło się kilka tysięcy
krów, których mleko służyło do
wyrobu między innymi ziołowych
serków i masła. Turyści kupowali
je chętnie, bo były bardzo smaczne.
Towar wożono też na sprzedaż do
Berlina czy Wrocławia.
Wygląda na to, że wkrótce znowu
będzie można skosztować wspomnianych specjałów.
– Zamiast nie pasujących do
naszych terenów oscypków, chcielibyśmy aby turyści kupowali sery
z Karkonoszy. Mogłyby się nazywać
krowiarki – mówi Ryszard Rzepczyński. – Po pięciu latach nieprzerwanej
produkcji, takie sery moglibyśmy
zarejestrować jako produkt lokalny.

Krowy wrócą
w Karkonosze
Krowy na hali obok Strzechy Akademickiej
kiedyś były codziennością
Oscypki niech zostaną produktem z
Podhala, my będziemy mieli własne
przysmaki.
Na początku krowy miałyby się
pojawić na polanie Bronka Czecha,
gdzie miasto ma kilka hektarów
własnej ziemi.
Problem, że zwykłe krowy nie
poradzą sobie w górskim klimacie.
A po odmianie, która była hodowana
w Karkonoszach przed laty, nie ma
już śladu. – Myślimy o sprowadzeniu
bardzo odpornej mięsnej rasy czyli
scottish highlander lub czerwonobiałej polskiej. W grę wchodzą też fra-

Lepiej skubać niż kosić
Specjaliści od chronionych roślin doszli do wniosku, że zjadanie traw na górskich
łąkach jest o wiele korzystniejsze niż ich mechaniczne wykaszanie. Krowy nie
jedzą większości chronionych roślin, a te które będą skubać, mogą się lepiej
rozwijać. Do gleby trafi też sporo naturalnego nawozu, który na pewno nie
zaszkodzi roślinom.
Park co roku kosi około 50 hektarów łąk. Dlatego, jak powiedział dyrektor KPN-u
Andrzej Raj, park będzie wspierał kontrolowany wypas na górskich łąkach.

Krowa rasy charolaise z niedawno urodzonym
cielakiem, ze stada w Radomierzu

cuskie charolaise i amerykańskie red – Nasze krowy mogą przez cały rok
angusy – mówi Hans Kunert, który przebywać na powietrzu, nawet
zarządza 1500 hektarowym gospo- zimą wolą spać na dworze zamiast w
darstwem w okolicach Kamiennej budynku. Potrzebują tylko suchego
Góry. To właśnie on chce spróbować miejsca, wiaty gdzie schowają się
swoich sił u podnóża Śnieżki.
przed deszczem czy śniegiem. No
– Burmistrz Rzepczyński zaprosił i paszy.
mnie na rozmowę w tej sprawie
Pozostają jeszcze pytania, czy
– mówi. – Jestem zainteresowany, znajdą się ludzie do opieki nad zwieale z właścicielem stada zastana- rzętami i czy turystom oraz mieszwiamy się jak zrobić, żeby hodowla kańcom zasmakują sery krowiarki?
w górach nam się opłacała. Bo od Jeśli eksperyment się powiedzie,
początku będzie to przedsięwzięcie, kolejne stada mogą pojawić się na
na które musimy sami zarobić.
Złotówce, w okolicach Chojnika, w
Highlandery czy charolaise, choć Jagniątkowie, na Hali Szrenickiej
odporne nawet na górskie zimy, nie czy pod Łabskim Szczytem. Ser nie
dają zbyt wiele mleka.
będzie tani, ale w Polsce produkty
– Znacznie wydajniejsze są krowy ekologiczne, wysokiej jakości, cieszą
czerwono-białe polskie, ale one będą się sporym wzięciem. Odbiorcą będą
wymagały o wiele większej opieki. z pewnością też turyści zza granicy,
Musimy też dogadać się z KPN-em, wydający na produkty zdrowe i
jakie warunki trzeba będzie speł- smaczne duże pieniądze.
niać przy hodowli na terenie parku
Marek Komorowski
– mówi Hans Kunert.
Bydło można ściągnąć z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dawna Akademia
Rolnicza), a dokładniej
ze stacji badawczo-dydaktycznej tej uczelni,
która mieści się w Radomierzu,
w budynkach po dawnym kółku
rolniczym. – Mamy około 150 sztuk
stada podstawowego, które są w
Scottish highlandery
różnym stopniu mieszańcami racy
mogą spędzić cały rok
charolaise z czerwono-białą polską
– wyjaśnia kierownik placówki
na pastwiskach z miniAgnieszka Frydrych-Gierszewska. malną pomocą człowieka

RYBNICA Pracownicy gminy podrzucają mu osad ze strumienia pod dom

Szambo w ogrodzie

Fot. MAR
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– Do mojej studni spływają ścieki a wszystko
przez niechlujność pracowników Zakładu
Obsługi Komunalnej – mówi mieszkaniec
Rybnicy Krzysztof Starzyński. Wójt gminy
obiecuje, że sprawę załatwi.

Katarzyna Wiśniewska przy urządzeniu
do rehabilitacji nadgarstków

– Od kilku lat pracownicy interwencyjni czyszczą strumień,
który przepływa przez naszą wieś
– tłumaczy Krzysztof Starzyński.
– Ale ich praca polega na tym,
że osad ląduje na pryzmie przy
moim płocie. A to co jest w osadzie
spływa do mojego ogrodu oraz do
studni z której cała moja rodzina
pije wodę.
– Wielokrotnie prosiłem kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej
żeby wywieźli ten osad – złości się
Krzysztof Starzyński – Bez skutku.
Przyjdą, popatrzą jak pryzmę porasta trawa i idą.
Do strumienia spływa zawartość
szamb okolicznych mieszkańców.
Gołym okiem widać, że nie płynie
w nim czysta woda.

– Każda większa
ulewa powoduje, że
z pryzmy spływają
wymywane nieczystości. Próbki wody
ze studni poddajemy
badaniom co dwa
miesiące – mówi
mieszkaniec. – I raz
spełnia wymogi dla
wody pitnej, a za kolejnym badaniem nie
jest zdatna do picia.
– Nie wiedziałem, że hałda szlamu przy posesji pana Starzyńskiego
jest tak uciążliwa – powiedział wójt
gminy Stara Kamienica Wojciech
Poczynek – Jeszcze w tym tygodniu
polecę jej usunięcie, tak żeby nie zanieczyszczała posesji i studni. Takie

– Do mojej studni dostaje się szlam
– mówi Krzysztof Starzyński
sytuacje przejdą wkrótce do historii,
gdy w Rybnicy wybudujemy kanalizację. Ale to będzie nie wcześniej niż
za kilka lat. Z braku środków musieliśmy podzielić tę inwestycję na
dwa etapy. W pierwszym zrobimy
ją w Starej Kamienicy, Kromnowie

i Wojcieszycach, a drugi etap obejmie Barcinek i Rybnicę. Wówczas
skończą się problemy ze ściekami
w strumykach.
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JELONKA NA WIELKANOC

Fot. Konrad Przezdzięk
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Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Fot. Angelika Grzywacz

Zmartwychwstały Chrystus wśród apostołów – XVIII-wieczne rzeźby przy
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

Radujmy się! Alleluja!
Zbliża się Wielkanoc, czym dla
nas powinna być?
Ks. Radosław Ciesielski: – Święta
Wielkanocne to okres, kiedy po-

winniśmy się wyciszyć, przystanąć
i zrozumieć, że jest to czas symbolizujący zwieńczenie ziemskiego
życia Chrystusa oraz wypełnienie

Dzieci z Przedszkola Kaperek malują świąteczne dekoracje:
jajko to wielkanocny symbol odradzającego się życia.

Handel i komunikacja
Jeleniogórskie hipermarkety przed świętami wydłużają godziny otwarcia. Zmieniają się też godziny
kursowania autobusu bezpłatnej linii “C”.
Market Carrefour będzie otwarty od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 – 23.00. W Wielką
Sobotę czynny będzie krócej, bo do
godz. 17.00. Z kolei Tesco do piątku
będzie czynne całą dobę, w Wielką
Sobotę – do godz. 18. Kaufland w
dniach od 17 do 20 marca zaprasza
klientów w godz. 7 – 22. W piątek
sklep będzie czynny aż do północy,
za to w Wielką Sobotę – od godz.
7 do 16.
W Wielkanoc i Poniedziałek
Wielkanocny hipermarkety będą
nieczynne.
W tym tygodniu inaczej będą
jeździły autobusybezpłatnej linii
“C” Morcinka – Carrefour. Do
piątku zostanie uruchomiony

dodatkowy kurs o godz. 21. 35
z pętli Morcinka, a o godz. 23.
05 sprzed marketu Carrefour. W
Wielką Sobotę ostatnie C odjedzie z
ul. Morcinka o godz. 17 10 zamiast
o 16. 40. W święta autobusy tej linii
nie kursują. Inne autobusy MZK
będą jeździły zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy.
Stacja paliw Tesco zostanie
zamknięta w Wielką Sobotę o
godz. 19. W wielkanocną niedzielę
będzie nieczynna, a w lany poniedziałek – otwarta od godz. 8.00.

(AGA)
O świątecznych zakupach
przeczytasz na str. 19

jego misji poprzez mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Te święta
powinny być dla nas najważniejsze,
bo z jednej strony uświadamiają
nam, że mamy naśladować naszego
Zbawiciela, który cierpiał jako człowiek a z drugiej strony każą nam
patrzeć na jego bóstwo i na tę wielką
obietnicę, jaką jest życie wieczne,
zbawienie, które mamy dzięki Jego
Zmartwychwstaniu. Każdy z nas
dąży do zmartwychwstania, na które
jednak trzeba sobie zasłużyć. Wielki
Post i Wielkanoc o tych obowiązkach
przypominają.
Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Jak go przeżyć?
Wielki Post nie jest jedynie czasem
przygotowania do Świąt Wielkiej
Nocy, ale jest ćwiczeniem, to dni
pokuty i pojednania się z ludźmi
oraz doświadczenie nowego życia
w Duchu Świętym. Z tym Duchem
rozpoczynamy błogosławiony czas
Wielkiego Postu. Czas nawrócenia i

ponownego rozbudzenia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Przyjaciela i Zbawiciela, który ofiaruje siebie samego za nas wszystkich. Okres
Wielkiego Postu to nie tylko Wielki
Piątek i poświęcenie pokarmów w
Wielką Sobotę. Trzeba wziąć udział
w całym Triduum Paschalnym,
czyli w tych trzech najważniejszych
dniach naszej wiary. Wielki Czwartek – ustanowienie Kapłaństwa i
Eucharystii, Wielki Piątek – dzień
męki i śmierci, kiedy wspominamy
wydarzenie zbawczej męki i śmierci
na Golgocie, oraz Wielka Sobota,
kiedy Chrystus jest złożony w grobie
i jest cisza w kościele. Nie dzwonią
dzwony, nie grają organy. To Triduum Paschalne kończy się dopiero
porankiem zmartwychwstania,
kiedy rozbrzmiewa radosne Alleluja.
Wielki Post to pamiątka czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni i
czterdziestoletniej tułaczki Narodu
Wybranego. Po niej rozpoczyna się
Wielki Tydzień. Każdy w tym czasie

Chwila zadumy przy kościele św. Erazma i Pankracego.
Przy kaplicy ze sceną ukrzyżowania napis po grecku i łacinie:
„Życie jest rozważaniem nad śmiercią”. Obok – po niemiecku:
„Człowieku, przechodząc poproś: Boże, bądź miłosierny dla
mnie i dla wszystkich.”

ma zadanie do wypełnienia: przeżyć
swoiste nawrócenie, odnowić przyjaźń z Bogiem i pozwolić aby łaska
Boga w nas działała.
Dzieci oraz dorośli brali
udział w rekolekcjach. Jaki jest
ich coroczny cel?
Rekolekcje to uczenie się czegoś
od nowa, odnowienie. Każdego roku
uczestnicząc w tych spotkaniach
rekolekcyjnych mamy ćwiczyć swoją
wiarę, swoje istenienie przy Panu

Jezusie, a innej drogi nie ma jak
tylko zasłuchać się w Boże Słowo,
pewne sprawy związane z przeżywaniem wiary w sobie odnowić,
przypomnieć. Trzy dni ćwiczeń rekolekcyjnych kończą się spowiedzią,
która dopełnia czas przygotowań do
godnego i pięknego przeżycia świąt
Wielkiej Nocy.
Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz

Klika Kobiet zdobi stoły
Mieszkanki Radonowa biją wszystkich na głowę pomysłowością, z jaką przystrajają świąteczne potrawy. Te
z kolei w smaku nie mają sobie równych.
– Założyliśmy grupę kobiet dwa
lata temu i nazwałyśmy się „Klika
Kobiet”. Od tego czasu wymyślamy,
jak ciekawiej spędzać czas – mówiła Bogusława Muszka-Sobiecka
z radonowa.– Każda z nas wzięła
najciekawsze pomysły domowe na
wielkanocne potrawy i ozdoby i
wzięłyśmy udział w konkursie.
I pomysły pań Radoniowa znalazły najwięcej uznania u jurorów
V Powiatowego Konkursu Ozdób
Wielkanocnych w Wojciechowie w
powiecie lwóweckim. Odbył się w
sobotę, 15 marca.
– Piętnaście osób przygotowywało nasz stół. Dorośli przyrządzili

potrawy, młodzież zrobiła pisanki,
jajka z włóczki i inne ozdoby – usłyszeliśmy. Hitem okazała się… butelka
zapieczona w cieście chlebowym, z
której panie częstowały wyśmienitą
nalewką.
Wszystkim przygrywał zespół
ludowy z Korzenic. Jak powiedziała
nam Bronisława Majczak, oprócz
pań już wiekowych, w działania grupy zaangażowało się też najmłodsze
pokolenie, ciekawe tradycji, zwyczajów, potraw obrzędowych.
Najmłodszą uczestniczką konkursu była Paulina Szczypałkiewicz
z Korzenic.

Mar

Fot. Marek Komorowski

W czasach ciągłego biegu i pogoni za pieniędzmi, zadumajmy się na chwilę. O tym, czym powinny być dla nas
przygotowania i same święta Wielkiej Nocy, opowiada
ksiądz Radosław Ciesielski z Parafii św. Jana Apostoła
i Ewangelisty na jeleniogórskim Zabobrzu.

Bogusława Muszka-Sobiecka z Radoniowa proponowała
nalewkę z butelki zapieczonej w cieście chlebowym.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Cezariusz Wiklik - dziennikarz, publicysta,
miłośnik regionu, fotograf i radny jeleniogórski
Jak przywrócić pamięć o różnych jeleniogórzanach? Jak
skłonić młodych, aby zainteresowali się historią małej
ojczyzny? Nie tymi dziejami książkowymi, plątaniną dat i
wydarzeń, ale żywą, wręcz namacalną stroną mijającego
czasu. Na doskonały pomysł wpadł Cezariusz Wiklik. W
przygotowywanej do druku pozycji opowie o znanych
mieszkańcach miasta od mniej znanej strony.
Cała ta galeria postaci, mimo
różnicy czasów, w których dane im
było żyć, łączy wspólny mianownik:
Jelenia Góra. Łączy ich też swoisty humor sytuacyjny uchwycony przez C.
Wiklika, który dotarł do zabawnych,
słodkich a także słodko-gorzkich scen
z życia bohaterów miasta.

Całus zamiast grzywny

Chciał być pochowany w mundurze tramwajarza, choć był żołnierzem Kampanii Wrześniowej, a w
pamięci wielu mieszkańców miasta
pozostał jako kontroler biletów.
To Antoni Mazurkiewicz, jedna z
postaci, którą Cezariusz Wiklik
wziął pod lupę. Pasażerowie autobusów wiedzą, że słynny kanar nie
wlepiał mandatów, tylko miał inne
sposoby na zachęcenie gapowiczów
do kasowania biletów.
Kazał, na przykład, całować
stojące obok dziewczyny. – Zdarzyło się, że jeden ze złapanych
bez biletu odmówił spełnienia
„sankcji” nałożonej przez kontrolera – mówi C. Wiklik. – To moja
siostra – odpowiedział pasażer
Ks. prałat Andrzej Bokiej
panu Antoniemu.

W świadomości mieszkańców
miasta zachowały się też inne scenki, których swoistym twórcą był
właśnie ów legendarny kanar.
Złapał bez biletu dwóch nastolatków. Ci – skruszeni – podali
mu nieprawdziwe nazwiska. Ale
Mazurkiewicz znał matkę jednego
z nich, o czym delikwent nie miał
zielonego pojęcia.
Rozpoznał więc od razu młodego
oszusta. Pokiwał głową i wymienił
jego prawdziwe imię wraz z nazwiskiem. Zawstydzony młodzieniec
jął gorąco przepraszać kontrolera i
błagać, aby o tym zajściu nie dowiedziała się jego matka. – Ode mnie
się nie dowie, ale ty masz jej o tym
powiedzieć. Wtedy będziemy kwita
– miał rzec pan Mazurkiewicz. I tak
właśnie się stało. – Dostałem wtedy
lekcje na całe życie, że nie warto
oszukiwać, bo o wpadkę bardzo
łatwo – wspomina po latach niegdysiejszy gapowicz, którego imię i
nazwisko zachowaliśmy dla siebie.
Ostatnie marzenie pana Mazurkiewicza nie spełniło się jednak całkowicie. Kiedy zmarł, żona stwierdziła, że dziwacznie będzie żegnać
Go ubranego w strój tramwajarza.
Zabrał go wprawdzie na ostatnią
drogę, ale… „wyjechał” w nią w
normalnym garniturze.

Stanisław Bareja w epizodzie jednego z filmów

Pisanie pod ostrzałem

Ewa i Czesław Centkiewiczowie,
pisarskie małżeństwo znane większości polskich czytelników z książek
podróżniczych – i obowiązkowych
lektur szkolnych – po wojennej tułaczce zamieszkało w Jeleniej Górze.
Osiedlili się przy ulicy SkłodowskiejCurie, dawnej Bergstrasse w jednej z
wysokich, secesyjnych kamienic.
Tu powstała ich pierwsza powojenna książka, wydana w 1949 roku
„Odarpi, Syn Egiwy”. – Ale mało kto
wie, że książka ta zastała napisana
przy akompaniamencie strzelanin i
awantur, do których dochodziło w
bezpośrednim sąsiedztwie kamienicy, gdzie mieszkali Centkiewiczowie
– mówi Cezariusz Wiklik.
To milicjanci – mieli posterunek
w al. Stalina (dziś Wolności), naprzeciwko pawilonu „Plus” – tępili
szabrowników, którzy plądrowali
poniemieckie mieszkania. Co poniektóre jeszcze stały opustoszałe.

Znany reżyser mieszkał w kamienicy na rogu ul. Kasprowicza i Chrobrego.
W 1950 roku pisarska para wróciła
do Warszawy, którą zmuszona była
opuścić po Powstaniu. A o jeleniogórskim epizodzie Centkiewiczów mało
kto dziś pamięta.

Cmentarz pełen życia

Przez kilkadziesiąt lat mieszkał
na cmentarzu. Tam założył rodzinne
gniazdko, miał pracę, tam rodziły się
jego dzieci. Pan Dopierała, grabarz
miejski, dla którego otoczenie jak z
filmu grozy było codziennością. Do
niego też dotarł Cezariusz Wiklik.
Marzeniem żony grabarza, żeby
się w końcu z tego cmentarza wyprowadzić, aby przynajmniej umrzeć
wśród żywych. Nie dane jej to jednak
było. I znalazła miejsce wiecznego
spoczynku tam, gdzie przez długi
czas mieszkała. Za to „cmentarne”
czasy i niecodzienne miejsce zamieszkania ciekawie wspomina córka
pana Dopierały.

Kamień z Jeleniej Góry
– Aha, największa rzecz bym zapomniał ... kamyk ..., o który Pan prosił z
... Jeleniej Góry przywiozłem!
– Z Jeleniej?!
– Jasnej Góry oczywiście! Pamiątka. Pan wie, kto po nim stąpał?!! Tu
kładę, Panie Janie kochany!
To swoisty hołd Stanisława Barei
dla Jeleniej Góry przedstawiony w
jednym z dialogów w kultowym „Misiu”. Bareja. To nazwisko symbol dla
wielbicieli polskiej komedii. Twórca
„Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”,
„Nie ma róży bez ognia” przyjechał
do stolicy Karkonoszy po wojnie z
rodziną: ojcem (masarzem), matką
i bratem, zamieszkał w kamienicy
na rogu ulic Kasprowicza i Chrobrego, w której przez wiele lat była
tania jatka.
Z kłopotem zdał maturę w LO im.
Żeromskiego. Fakt ten zresztą upamiętniony jest tablicą poświęconą
Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Agnieszka Gierus

Stanisław Bareja, Antoni Mazurkiewicz, Irena Kamieńska-Siuta,
Tadeusz Borys, Antraceus. Jeleniogórski grabarz, doktor, który chodził
w marynarce z sierści swojego psa.
Pisarska para pisząca powieść przy
akompaniamencie wystrzałów karabinu. Matka chrzestna statku MS Jelenia Góra i ksiądz proboszcz, którego
parafianie pomylili z rozbójnikiem.

Wielcy bez au
Fot. Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk
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Przy ul. Skłodowskiej-Curie mieszkali
państwo Centkiewiczowie - na zdjęciu obok

Barei. I choć nie miał najlepszych
wspomnień z Jeleniej Góry (nad
przesieckim wodospadem uległ
wypadkowi, w którego skutek zmarł
brat reżysera), do końca swoich
dni darzył nasze miasto wielkim
sentymentem.

Punktów
krytycznych brak

Bareja mógłby nakręcić film o
kolejnej postaci, do której dociera
Cezariusz Wiklik – Irenie Kamieńskiej-Siucie, żelaznej damie z lat
Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
która „trzęsła” grodem Krzywoustego
i powiatem jeleniogórskim.
– Pani Irena od młodości mocno
angażowała się po stronie lewicy,
choć jej ojciec był ziemianinem,
którego po 1945 roku pozbawiono
majątku. Nie lubił tego, co robiła
jego córka, ale córkę oczywiście
kochał – opowiada C. Wiklik. Młoda
działaczka już w liceum miała swoją
sekretarkę i bardziej od nauki interesowała ją polityka. – Kiedy zapraszała
do domu swoich kolegów, ojciec pani
Ireny żartował, że lepiej schować
płaszcze. Nie miał o nich dobrego
zdania – usłyszeliśmy.
Przyszła wicewojewodzina jeleniogórska i naczelniczka miasta w
Karpaczu nie zdała sprawdzianu
dopuszczającego do matury. Zdenerwowało to jej ojca, który chwycił
swą dorosłą niemal pociechę za ucho
i ulicami Jeleniej Góry poprowadził aż
do gabinetu ówczesnego dyrektora
„Żeroma” Maksymiliana Tazbira.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Chrzest Jeleniej Góry

Fot. Agnieszka Gierus

Inną parą z malowniczej galerii
postaci Cezarego Wiklika są państwo
Daroszewscy. Zbigniew Daroszewski
był długoletnim szefem Miejskiej
Rady Narodowej w latach 60. minionego wieku. A jego małżonka
Ludmiła – matką chrzestną statku
MS Jelenia Góra, który pod polską
banderą handlową pływał po morzach i oceanach świata.
Kiedy statek noszący imię naszego
miasta miał zostać ochrzczony, państwo Daroszewscy byli zagranicą, na
urlopie. Jednostka powstawała w jednej ze stoczni w Bułgarii. – I to dzięki
lenistwu Bułgarów przeżyliśmy!
– opowiedziała C. Wiklikowi.
Dlaczego? Otóż dostawca nie
zdążył w terminie oddać statku i
całą uroczystość przesunięto. Doroszewscy już mieli zabukowany bilet
na samolot, ale w ostatniej chwili
zdecydowali się przełożyć lot. Ta
decyzja uratowała im życie, bo statek
powietrzny, którym mieli polecieć,
spadł z 10 tysięcy metrów i rozbił się
w dawnej Jugosławii. Zginęli wszyscy
poza jedną stewardesą, która przez
przypadek najpewniej znajdowała
się w ogonie.
Pani Doroszewska, szczęśliwa z
powodu ocalenia, ochrzciła „Jelenią
Górę” celnie trafiając szampanem w
burtę statku. Po nim zaś dziś zostało
tylko wspomnienie, bo po służbie
pod polską banderą, został sprzedany
Grekom.
A jej mąż, Zbigniew, zasłużył się
dla miasta wsparciem istniejących
do dziś inwestycji: osiedli mieszkaniowych (choćby

Zabobrza), wybudowaniem zajezdni
MZK czy też elektryfikacją linii do
Wałbrzycha.

Marynarka z psiej sierści

Kiedy wchodzimy do ratusza,
naszą uwagę przykuwa sporych rozmiarów płaskorzeźba legendarnego
założyciela Jeleniej Góry księcia Bolesława Krzywoustego. Mało kto jednak
zna jej pochodzenie. A już na pewno
niewielu domyśli się, że owo książęce
popiersie powstało ze… złomu zabranego przez Stanisława Bernata, który
w ten sposób chciał uczcić jubileusz
840-lecia założenia miasta.
– Zbierał złom w jednym z pokojów kamienicy przy ówczesnej al.
Wolności (tak zwano przez krótki
czas późniejszą al. 15 Grudnia, a
dzisiejszą Bankową – opowiada
C. Wiklik o kolejnej nietuzinkowej
postaci ze swojego panteonu.
Pan Stanisław był „człowiekiem
orkiestrą”. Zwracano się do niego per
„panie doktorze”. Był działaczem towarzystwa ochrony zwierząt i z pasją
hodował bażanty. Kiedy przyjmował
gości, pokazywał im najpierw swoje
stadko, a później… przedstawiał żonę.
Nie gniewała się za takie być może
mało dyplomatyczne traktowanie
przez małżonka, który – jak zauważył
Cezary Wiklik – ze swoją „połowicą”
miał rewelacyjne relacje.
Był do tego nieszkodliwym eks-

Celujący z historii
Mateusz Mielniczuk wygrał piątkowy turniej wiedzy o Jeleniej Górze zorganizowany przez Gimnazjum nr
4. Drugie miejsce wywalczyła Maja Przybycień, a trzecie – Justyna Oziom. Na pozostałych miejscach
sklasyfikowani zostali Maciej Mysona, Laura Frenczko oraz Kamila Zieleniewicz. Wszyscy uczestnicy
konkursu dostali nagrody i upominki. Na pewno będą też bardzo dobre i celujące oceny z historii. Ważne,
że z regionalnej, bo temat ten często w szkołach traktowany jest po macoszemu.
kładem pracy Jeleniej Góry. Powód:
Borys chciał (skutecznie) likwidacji
firmy, która truła środowisko, a
Bogusz jej bronił jak niepodległości. Obydwaj trafili do galerii pana
Czarka.
– Stanisław Bogusz miał swego
czasu kłopoty z zimnem, które
produkował – zagadkowo stwierdza
Cezariusz Wiklik. Było ono jednym z
pochodnych tworów przy wytwarzaniu sztucznych włókien, tyle że nikt
go nie chciał. – Nikt o sztucznym
Fot. Konrad Przezdzięk

– Panie dyrektorze, ja swoje zrobiłem.
Teraz niech pan robi swoje – miał
powiedzieć pan Kamieński.
Kiedy już szkolne kłopoty żelaznej
damy stały się zamkniętym rozdziałem przeszłości, ona sama wciąż była
na świeczniku. I cieszyła się wielkim
poważeniem do tego stopnia, że
wszyscy przy niej chodzili na palcach
i bali się pani Irenie podpaść, aby
tylko nie popaść w niełaskę.
Cezariusz Wiklik przypomina
kilka anegdot, których bohaterką
jest słynna wojewodzina: – Kiedy
była jeszcze naczelniczką Karpacza,
remontowała skocznię Orlinek. I jak
mówi dziś, na narciarstwie i skokach
się nie znała, bo nie była to epoka Małysza. Pewien dziennikarz zapytał ją,
jaki na skoczni będzie punkt krytyczny. – Panie redaktorze! U mnie nie
ma żadnych punktów krytycznych!
– odparła z dumą pani Irena.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Płaskorzeźba księcia Bolka wisi w ratuszu dzięki
Stanisławowi Bernatowi
centrykiem. Miał psa, długowłosego
teriera, którego systematycznie czesał, a z uzyskanej sierści polecił uszyć
sobie… marynarkę, w której dumnie
paradował przez miasto.

Akademik w majtkach

Znany z bujnej czupryny i zarostu
profesor Tadeusz Borys,
dziekan jeleniogórskiego Wydziału
Gospodarki Regionalnej i Turystyki
wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
wykłócał się swego czasu
ze Stanisławem Boguszem
związanym z „Chemitexem Celwiskoza”,
sztandarowym za-

Zbigniew Dygdałowicz znany jest z gorącego serca

lodowisku nawet nie marzył, więc
owo zimno okazało się zupełnie
niepotrzebne, w przeciwieństwie do
innych produktów z „Celwiskozy”,
choćby pierwszych w kraju pończoch bez szwów, wytworzonych w
Łodzi z jeleniogórskich włókien.
Z kolei Tadeusz Borys miał kłopot
z… gorącem. I to zupełnie nietypowy. Budował właśnie dom w
okolicy dzisiejszego hotelu Mercure.
Z powodu upału rozebrał się do
majtek i wszedł na dach wykończyć
komin. Tymczasem nieznany złodziej „zaopiekował się” profesorskim
strojem. Naukowiec mieszkał jeszcze
w innej części miasta. Po robocie,
rad nie rad, musiał się przemykać
ulicami Jeleniej Góry w samych
figach. I uważać, aby nie dostać się
w zasięg wzroku jakiegoś studenta,
który mógł nagłośnić ów przykry
incydent.

A pan Zbyszek kręci…

– Po kilkumiesięcznym doświadczeniu nie mogę zrozumieć,
jak pan Zbyszek może to tak systematycznie robić – mówi Cezariusz
Wiklik o Zbigniewie Dygdałowiczu,
kierowniku pracowni dokumentacji audiowizualnej i filmowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Od niemal 15 lat sesja w sesje staje
z kamerą i pieczołowicie filmuje
dyskusje radnych. A obrady rzadko
kiedy są pasjonujące.
Zbigniew Dygdałowicz zasłynął
jednak nie tylko jako niestrudzony
filmowiec (za to między innymi
dostał w ubiegłym roku Nagrodę
Miasta Jeleniej Góry), lecz także
jako romantyczny adorator płci
pięknej.
Poznał kiedyś dziewczynę, w
której się zadurzył. Ta jednak nie
zdradziła mu swojego adresu,
podając jedynie imię i nazwisko.
Niezrażony pan Zbyszek napisał
płomienny list. Na kopercie umieścił niepełne dane odbiorczymi i
wielką prośbę do Poczty Polskiej,
aby ją odnalazła. I odnalazła! Długo
ze sobą korespondowali.
Pan Zbyszek znalazł co prawda
później inną miłość swego życia,
ale… czar owej przygody zrobił
swoje i znajomości z dziewczyną
„odnalezioną” dzięki poczcie nie
zerwał.

Proboszcz jak rozbójnik

– Wie pan, przyszedł do nas
jakiś młody ksiądz, co wygląda
na rozbójnika. Trzeba by go wymienić, a pan wygląda, jakby się
nadawał na szefa komitetu, co by
się tym zajął – miała powiedzieć
księdzu prałatowi pułkownikowi dr. Andrzejowi Bokiejowi,
proboszczowi i kustoszowi Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego jedna z parafianek.
Wówczas nie poznała księdza
Andrzeja, bo ten lubił się ubrać
i zachow y wać normalnie, co
nie wszystkim parafianom się
podobało. A właśnie wrócił do
Jeleniej Góry, aby objąć probost wo w parafii garnizonowej
pw. Świętego Krzyża. Choć jest
z urodzenia jeleniogórzaninem,
wcześniej pracował poza stolicą
Karkonoszy.
Kobiecina nie zdała sobie sprawy, że rozmawia z tym, którego
chciała wymienić. Świadomość
przyszła podczas mszy, kiedy
uważnie przyjrzawszy się r ysom kapłana, rozpoznała w nim
niedoszłego szefa parafialnych
buntowników…
A ksiądz Andrzej, kolejny bohater powiastek Cezarego Wiklika,
pewnie nieźle się z tej historii
uśmiał.

Epilog

Do śmiechu było także wszystkim,
którzy wysłuchali samego autora
opowiadającego o wymienionych
postaciach w miniony czwartek
podczas konferencji „Wielokultorowość Jeleniej Góry”. Miała miejsce
w Gimnazjum nr 4. Pozostaje mieć
nadzieję, że to tylko przedsmak smakowitej lektury wydawnictwa, które
przygotowuje Cezariusz Wiklik.

Konrad Przezdzięk

Uczony ze Ściegien
Najstarszym bohaterem „alfabetu”
Wiklika jest Antraceus vel Wacław
Koler (lub Kohler). Najsłynniejszy
jeleniogórzanin epoki renesansu,
student Uniwersytetu Krakowskiego.
Z tym miastem zresztą związał się i
został na uczelni pracując jako filozof,
medyk oraz teolog. Ale pochodzenie
miał plebejskie: pochodził ze Ściegien
spod Jeleniej Góry a jego ojciec trudnił
się wypalaniem węgla drzewnego (był
kurzakiem). Pseudonim, jaki uczony
sobie dobrał, znaczy po łacinie ni mniej
ni więcej tylko węglarz.

Antoni Mazurkiewicz (w kółeczku) wśród tramwajarzy podczas
pożegnania tramwajów w kwietniu 1969 roku.
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Zdradliwe gesty

Kłamią czy mówią prawdę? Słuchają z zainteresowaniem czy są znudzeni? Mają uczciwe intencje czy coś
ukrywają? Analiza mowy ciała ujawnia prawdziwe
zamiary i myśli lokalnych polityków.
Komunikacja za pomocą słów
w mowie znanej zarówno odbiorcy jak i nadawcy nie jest jedynym
sposobem przekazywania informacji między ludźmi. Równie
ważnymi znakami jak słówka
są gesty, choć często nie docenia
się ich.

Niektóre są uniwersalne, inne
– przypisane poszczególnym nacjom i zwyczajom panującym w
danych kręgach kulturowych.
Istnieje też swoista komunikacja
niewerbalna, która stanowi uzupełnienie wypowiedzi. Gest nie zawsze
jest tożsamy z wypowiadanym

Strażnik ust
Gestem wykonywanym przez ludzi dorosłych,
mającym to samo znaczenie, co u dzieci, jest
tzw. strażnik ust. U Józefa Kusiaka dłoń zasłania
usta, a kciuk naciska szczękę, tak jakby
podświadomość kazała mu powstrzymać
wypowiadanie fałszywych. Jeżeli były
prezydent wykonałby go podczas
rozmowy, oznaczałoby to, że
kłamie. Jednak w momencie
zrobienia zdjęcia, wykonał go
podczas czyjejś wypowiedzi,
co oznacza, że według
niego, kłamała osoba
przemawiająca.
Zamknięcie uszu
W dzieciństwie ten gest był stosowany jawnie. W miarę upływu czasu nadal
go stosujemy, ale w bardziej dyskretnych wersjach: kładziemy dłoń z tyłu policzka, pocieramy tył ucha, wiercimy palcem w uchu,
ciągniemy za jego płatek lub go wyginamy.
Wszystkie te zachowania mają jeden cel
– zasłonić wejście do niego i nie dopuścić do odbioru. Gest wykonany przez
radnego Jerzego Pleskota sugeruje, że
nie ma on ochoty słuchać, tego, kto
akurat zabiera głos.

zdaniem. Mając na myśli człowieka
pijanego, Polak znacząco uderzy się
w szyję. Zrobi to w pełni świadomie.
Ale – kiedy zupełnie nieświadomie
zakryje sobie dłonią usta – może to
oznaczać, że nie mówi prawdy.
Językoznawcy, którzy badali
komunikację niewerbalną, swoje
spostrzeżenia oparli na gestach
małych dzieci. Wykonywanych
szczerze i interpretowanych dosłownie. Kiedy człowiek dojrzewa,
dziecięce gesty wciąż pozostają

zakodowane w podświadomości.
„Używane” często bezwiednie,
mogą okazać się zdradliwe nie tylko
dla ich autora.
Kiedy widzimy gestykulującego
polityka, możemy się zabawić w
odczytanie jego „języka ciała”. I
porównać, czy to, co mówi, jest w
pełni zbieżne z tym, co pokazuje.
Wnioski mogą okazać się zaskakujące.

Tekst i zdjecia:
Agnieszka Gierus

Marsowa mina
Niezadowolenie lub nawet wrogość manifestuje się najczęściej tak jak w
przypadku radnego Mroza: ściągnięte brwi, wygięte bądź zaciśnięte usta i
szczęki, pochylona głowa, spojrzenie skierowane w dół lub znad pochylonej
głowy na rozmówcę. Niechęć może być ujawniana także przez splecione palce
lub zaciśnięte pięści. Z osobą przekazującą takie sygnały niewerbalne trudno
nawiązać dobry kontakt, chociaż wypowiadane przez nią słowa mogą wskazywać
na życzliwy do rozmówcy.

Wzniesiona wieża
Hubert Papaj, przewodniczący rady miasta, zastosował „wzniesioną wieżę”, aby
zwrócić uwagę słuchaczy na wygłaszane przez siebie opinie. Jego gest świadczy
również o tym, że czuje się uprzywilejowany, pewny siebie lub zadowolony ze swojego statusu. „Opuszczona wieża” sygnalizowałaby z kolei uważne słuchanie.

Pocieranie oka
Innym „gestem kłamstwa” jest pocieranie oka. Jerzy Łużniak, trzymając palce
w okolicy oka i pocierając nimi skronie, wyraża wątpliwości i niedowierzanie.
Unika przy tym spojrzenia w twarz Miłoszowi Sajnogowi, który – jak można
domniemywać – według niego mówi nieprawdę.

Szczere zamiary
Otwarte dłonie człowieka
symbolizują otwartość
i szczerość. Gdy ludzie
pragną te cechy pokazać,
skierowują jedną lub obie
dłonie otwarte w stronę
rozmówcy i powiedzą coś
w rodzaju “pozwól mi być z
tobą całkowicie szczerym”.
Tak właśnie postępuje
radny Wiesław
Tomer a w
r ozmo wie z
Kr zysztofem
Czerkasowem.

Nuda i pewność siebie
Znudzenie bez trudu rozpozna chyba każdy – głowa oparta na dłoni, półotwarte
oczy. Poziom znudzenia słuchającego zawsze pozostaje w związku ze stopniem,
w jakim jego ramię i dłoń podpierają głowę. Zbigniew Szereniuk wyraźnie daje
do zrozumienia, że nie może doczekać się końca konferencji i prawdopodobnie
niewiele już dociera do niego z tego, co mówi Jerzy Łużniak. Z kolei Marek
Obrębalski splatając dłonie jak do modlitwy, daje sygnał, że jest pewny siebie
i swoich racji.
Bariera
ochronna
Specyficzne ułożenie
ramion to swoista
zapora przed zagrożeniem lub opinią innych.
Krzyżowanie rąk na
piersiach – jak w przypadku Józefa Szarzyńskiego –oznacza postawę defensywną lub
negatywną. Przyjmując
taką postawę podczas
rozmowy, Józef Szarzyński przekazuje, że
nie zgadza się z tym, co
ktoś mówi i wycofuje
się z rozmowy.
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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,
między innymi: rezonansem
magnetycznym, tomografem

PORADNIK PACJENTA

czy łażeniu po płotach i drzewach. Należy się z tym liczyć
i przypilnować dziecko na
spacerach i podczas zabaw we
wspomnianych miejscach.

– Czy zbliżająca się wiosna to okres, kiedy nasze
dzieci szaleją na podwórk a c h i p l a c a c h z a b a w,
nabawiając się różnych
urazów?

– Jednak nawet i wte dy trudno przypilnować
dzieciaka, które rozpiera
energia.
P.K.: - To prawda. Należy
więc pamiętać, że często dziecko nawet jeśli nabawiło się
urazu, nie przyzna się do tego,
by nie przerywać wspaniałej
zabaw y. Dlatego potem w
domu musimy słuchać wszystkiego, co mówi dzieciak. Jeśli
nie przyznaje się do bólu, na
prz yk ład ze strachu przed

PYTANIE CZYTELNIKA
Niedawno miałem artroskopię kolana teraz mam
wracać do zdrowia dzięki
rehabilitacji i zastrzykom
SYNOCROM DOSTAWOWO.
Moje pytanie brzmi: w jakim czasie po zabiegu powinno się wybrać wszystkie
zastrzyki? Czy jeśli zabieg
był w lut ym, można zastrzyki brać w kwietniu
albo maju?
Czy muszą być wstrzykiwane w staw kolanowy
co 7 dni?

Iniekcje dostawowe leków
chondroprotekcyjnych stosuje się przy zmianach chorobowych chrząstki stawowej.
Po wykonanej artroskopowo
chondroabrazji podaje się ww
leki.Ilość iniekcji zależy od
rozległości i stopnia chondromalacji.Zależy też od rodzaju
leku chondroprotekcyjnego.
Podawanie iniekcji zaczynamy 2-3 tyg po artroskopii ,jeśli
kolano jest bez wysięku.W
późniejszym czasie również
można stosować ww leki.
lek.med
Jarosław Dawiskiba
specjalista ortopeda
traumatolog

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 problemy
związane z leczeniem urazów i
kontuzji u dzieci oraz ich rozpoznawaniem u naszych pociech,
które niekiedy w strachu przed
karą ukrywają te dolegliwości.

Nadchodzi sezon na kontuzje u dzieci

W tym w ydaniu naszego
t ygodn i k a rozmaw ia my z
lek. med. Piotrem Kwiatuszewskim, chirurgiem dziecięcym.

P. K.: - Zgadza się. Nasze
dzieci czując wiosnę, czyli
okres, kiedy mogą po zimie
częściej w ychodzić na po dwórka i place zabaw, chcą się
zwykle wyżyć i wówczas łatwo
o kontuzje i różne dolegliwości, podczas jazdy rowerem,

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
to, że jeśli rozpoznana choroba
w ciągu jednego dnia wymaga
dalszego leczenia, na tym wizyta

karą, musimy zwracać uwagę
na jego zachowanie. Brak
apetytu, nudności, a w końcu
w ymiot y, mogą świadcz yć
o tym, że nabawiło się np.
w st rzą śn ien ia mózg u. To
samo można powiedzieć, gdy
dziecko po przyjściu do domu
kładzie się od razu spać.
– Z jakimi przypadłościami trafiają do Pana najczęściej rodzice ze swoimi
pociechami?
P.K.: Najczęściej ze złamaniami rąk, ale i nóg, którym
ulegają - i to w równym stopniu - dziewczęta i chłopcy. Ci
ostatni ponadto doznają się
kontuzji w czasie gry w piłkę

nożną. W każdym przypadku
dziecko należy dokładnie obejrzeć i zbadać. Bo zwykle tak się
zdarza, że dziecko przychodzi
ze złamaną nogą, ale przy okazji ma uraz śledziony lub nerki. nie wolno tego przeoczyć i
umieć słuchać tego, co dziecko
mówi. I mam na zakończenie
dobrą radę dla rodziców. Nie
straszmy pociech karami za
to, że zrobiły sobie krzywdę
w czasie zabawy!
Dziękuję za rozmowę
Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl

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
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REKLAMA

Miejsce
na twoją
reklamę

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
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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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 22.03.2008
BEZ WPISOWEGO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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www.Jelonka.com

NIE PRZEGAP POCZĄTKU TYGODNIA ZACZNIJ GO Z JELONKĄ.COM

"Stabat Mater" Giovaniego Battisty Pergolesiego
21 marca 2008 (Wielki Piątek), godz. 1900,
Sala Balowa Pałacu Staniszów
Bilet wstępu: 15 zł
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc pod numerem telefonu:
0 75 755 84 45 lub mailem: hotel@palacstaniszow.pl

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

17 marca 2008 r.
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Rozmowa z Jadwigą Reder-Sadowską, miejską rzeczniczką konsumentów w Jeleniej Górze.
Skąd wziął się pomysł, aby
obchodzić taki dzień?
Jadwiga Reder-Sadowska: – Konsumentem człowiek był zawsze, ale
dopiero w XIX wieku uświadomiono sobie potrzebę ochrony jego
praw, zdrowia, kontroli produktów,
potrzebę przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwym
praktykom rynkowym. Światowy
Dzień Konsumenta obchodzony
jest 15 marca, ponieważ tego dnia w
1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego,
w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa
konsumentów: do informacji,
wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. Stanowią one obecnie
podstawę polityki konsumenckiej.
Podczas orędzia John F. Kennedy
wypowiedział również znamienne
słowa: “wszyscy jesteśmy konsumentami”. Zwrócił również uwagę,
że konsumenci są jedyną ważną
grupą, której zdanie często nie jest
wysłuchane.
Jaka jest w tym wszystkim
rola rzecznika?
JRS: Świadomość konsumencka
jest coraz bardziej rozbudowana i
stale rośnie. Nigdzie nie ma jednak
raju konsumenckiego – nawet w

najbogatszym i najlepiej zorganizowanym państwie konsument
wymaga ochrony. Zagubionym w
gąszczu praw z pomocą przychodzi
właśnie rzecznik, który przede
wszystkim udzieli pełnej informacji dotyczącej sytuacji prawnej,
pomoże w zredagowaniu pisma reklamacyjnego, podejmie mediację
lub interwencję czy wskaże ścieżkę
do załatwienia konkretnej sprawy. Pamiętajmy jednak, że samo
prawo nie może być skuteczne,
jeżeli nie jest znane i przestrzegane.
Warto więc zadać sobie trud, aby
stać się aktywnym i świadomym
konsumentem, który rozważnie
podejmuje decyzje rynkowe.

Prawie każdy chce kupić wiele
potrzebnych produktów, najlepiej
dobrej jakości i tanio. Handlowcy z
kolei robią wszystko, aby sprzedać
jak najwięcej i jak najdrożej. Choć
jeleniogórzanie mają swoje sposoby
na oszczędność, nie zawsze udaje
im się uniknąć marketingowych
pułapek.
– Żurek, biała kiełbasa, jajka,
produkty do pieczenia, mięso na
pieczeń, żółte sery, słodycze dla
dzieci i trochę ozdób na świątecz-

Czego zatem możemy życzyć
sobie w tym dniu jako konsumenci?
JRS: Przede wszystkim wyłącznie udanych zakupów w dniu 15
marca i w pozostałych dniach
roku. Życzmy sobie również bezpiecznych produktów, niskich cen,
przyjaznych sklepów, życzliwych
sprzedawców i wiele satysfakcji
z podejmowanych decyzji rynkowych.

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Gierus

Dymek tylko na własnym balkonie

Przełam stres
za kółkiem

Boisz się jeździć samochodem, a musisz zrobić
prawo jazdy? Skorzystaj z
bezpłatnych porad psychologa, które oferuje Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego.
Każdy kursant, który złożył
dokumenty na egzamin lub
rozpoczął kurs na prawo
jazdy, może zgłosić się na
bezpłatne konsultacje u psychologa. Specjalista podpowie, jak pozbyć się stresu
wsiadając do samochodu
podczas egzaminu, oraz jak
efektywnie korzystać ze swoich umiejętności kierowania
pojazdem.
– Jest to mój pomysł, który
zrodził się podczas rozmów z
kursantami oraz egzaminatorami – mówi Robert Tarsa,
dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Często
w zdawaniu egzaminu na
prawo jazdy największym
problemem dla kursanta jest
stres egzaminacyjny, z którym on sam nie potrafi sobie
poradzić. – Dlatego stworzyliśmy możliwość bezpłatnej
konsultacji z psychologiem.
Z tych usług korzystają również nasi egzaminatorzy,
którym porady ułatwiają
kontakt z kursantami oraz
podpowiadają im jak nie
stresować zdających – dopowiada Robert Tarsa.
Bezpłatnej porady psychologa można zaczerpnąć w
każdy poniedziałek i wtorek
od godziny ósmej do dziesiątej w siedzibie WORD przy ul.
Rataja w Jeleniej Górze.

Angela

Cios dla palaczy

Szał
zakupów
Kolejka po świąteczne wędliny
w sklepie przy ul. Jasnej
ny stół – Alina Mosoń wymienia zawartość swojego koszyka.
– Wielkanocne zakupy robię kilka
dni wcześniej, żeby uniknąć stania
w długich kolejkach. Mój sposób
na oszczędność to korzystanie z
promocji. Porównuję gazetki reklamowe różnych marketów i wybieram
tańsze produkty.
Może zajmuje to
więcej czasu, ale
dzięki temu mam
w portfelu kilka
złotych więcej.
W domu robię
też dokładną listę
zakupów i staram
się jej trzymać
– dodaje.

Zakaz ma również obowiązywać w samochodzie, jeśli obok
palacza jest dziecko. Być może na
dymka nie będzie można wyjść
również na balkon czy klatkę
schodową.
Już niebawem palacze będą
musieli zmienić swoje nawyki.
Zmniejszy się bowiem liczba
miejsc, w których będzie można
wyjść na papierosa legalnie. Całkowity zakaz ma na pewno obowiązywać w pubach, na ulicach,
szkołach, uczelniach, zakładach
pracy, teatrach, kinach, hotelach,
dworcach, lotniskach, na przystankach, ośrodkach zdrowia,
czyli w szeroko rozumianej sferze
miejsc użyteczności publicznej.
Autorzy projektu chcieliby
również, żeby palacze nie mieli
zbytniej swobody na klatkach

schodowych lub w windzie.
Kwestią dyskusyjną pozostają
balkony.
Gdzie więc będzie można palić?
W specjalnych palarniach, które
będą musiały jednak spełniać
wysokie standardy techniczne.
Za złamanie zakazu groziłaby
grzywna - sto złotych. Właściciele
lokali, którzy nie dostosowaliby
swoich placówek do nowych przepisów, zapłacą nawet 20 tysięcy.
Ustawa wymierzona jest przeciw palaczom, których chce ograniczyć się wolność – oburzają się
palący. Niepalący są jednak innego zdania. Ma ona tylko chronić
przed trującym dymem, który
snuje się gęsto w restauracjach,
barach, kawiarniach, pociągach i
na przystankach autobusowych.

Angela

Z kolei Kinga Grzelak przyznaje,
że zakupy robi na ostatnią chwilę,
bo wcześniej nie ma na to po prostu
czasu. – Wiem mniej więcej, co
mam kupić, ale nieraz zdarza się,
że w pośpiechu wrzucam do wózka
więcej niż bym chciała. Najczęściej
daję skusić się na promocje. Czasami na przykład szkoda mi odmówić
młodej dziewczynie, która kilka
godzin stoi w sklepie i promuje
jakiś produkt, więc dorzucam do
zakupów kolejną rzecz. Ale nigdy
nie jest to rzecz zbędna – stwierdza
Kinga.
O przemyślanych zakupach
przypomina rzecznik konsumenta.
– Przy zakupach świątecznych (i
tych codziennych) krytycznie analizujmy kierowane do nas komunika-

PORADA JELONKI
Rzecz o podatkach
W ubiegłym roku podjąłem
legalną pracę na terenie Wielkiej
Brytanii i pracuje tam do chwili
obecnej, przyjeżdżając od czasu
do czasu do kraju. Chciałbym
zapytać jak wygląda sprawa z
rozliczaniem się, mianowicie
chodzi o to, czy muszę płacić
podatki w Polsce mimo tego, że
płacę w Wielkiej Brytanii? Bardzo
proszę o odpowiedź. Zygmunt.
– Co do zasady, obowiązek rozliczeń podatkowych wobec polskiego urzędu skarbowego ciąży
na osobach fizycznych, mających
miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych na terytorium Polski.
Tak określone miejsce zamieszka-

Sejmowa komisja zdrowia w ubiegłym tygodniu
opowiedziała się za zakazem palenia w miejscach
publicznych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Święto nas wszystkich

Dłuższe godziny otwarcia
sklepów i jeszcze dłuższe
kolejki. Kuszące promocje i niesamowite obniżki
cen. Przedświąteczna gorączka ogarnia klientów
w pośpiechu biegających
między półkami i handlowców liczących na rekordowe zyski.

nia przypisuje się natomiast tym
osobom, które posiadają w Polsce
centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają w
naszym kraju dłużej niż 183 dni w
roku podatkowym. Spełnienie już
choćby jednego z tak określonych
warunków decyduje o miejscu
Pana zamieszkania w Polsce, a tym
samym o obowiązku rozliczenia
podatkowego z tytułu dochodu uzyskanego za granicą również wobec
polskiego fiskusa. W przeciwnym
razie wystarczy, że Pana dochód
zostanie opodatkowany w Wielkiej
Brytanii.
Należy jednak pamiętać, że w
sytuacji, gdy jednocześnie uzyskiwał
Pan w ciągu ubiegłego roku podatko-

CZY ZNASZ JELONKĘ?
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
rzeźbę z budynku przy al. Wojska
Polskiego 1. Poprawnej odpowiedzi
gratulujemy Józefowi Piłatowi.

(tejo)

ty, uważnie czytajmy informacje na
opakowaniach czy w katalogach,
domagajmy się szczegółowych,
rzetelnych i jasnych wyjaśnień,
bardziej ufajmy swojemu zdrowemu rozsądkowi niż superokazjom
– mówi Jadwiga Reder-Sadowska.
Radzi również zwrócić uwagę,
czy dana obniżka rzeczywiście
jest tak bardzo atrakcyjna, jak się
wydaje. – Markety promują się
wydając gazetki reklamowe. Jeśli
mamy możliwość, porównajmy na
przestrzeni ostatnich kilku tygodni
cenę towaru, który aktualnie jest
na promocji. Może się bowiem
okazać, że jego cena nie będzie dla
nas korzystna – dodaje.

(AGA)
wego (2007) dochody w Wielkiej
Brytanii i opodatkowane dochody
w Polsce, to wówczas będzie Pan
zmuszony złożyć zeznanie roczne
w Polsce na druku PIT-36 (wraz z
załącznikiem PIT/ZG). Obowiązek
składania zeznania rocznego w
Polsce nie występuje tylko wtedy,
gdy jedynym dochodem były zarobki uzyskiwane w Wielkiej Brytanii.
Zarówno w jednym, jak i drugim
przypadku dochody angielskie są
zwolnione z podatku w Polsce. Tymczasem, kiedy składamy zeznanie w
Polsce (tj. uzyskaliśmy dochody w
Polsce i Wielkiej Brytanii), dochody
angielskie wpływają na wyliczenie
stopy procentowej podatku, która
będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów polskich.

Mariusz Gierus,
prawnik

Fot. Konrad Przezdzięk

Po 25. Światowym Dniu Konsumenta
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LAUREACI PLABISCYTU

shihan Antonio Oliva Seba (7 dan),
sensei Kyle Funakoshi (6 dan).
Jak twierdzi, miał w karierze
momenty zwątpienia. – Na początku
bardzo cieszyłem się z tego co robię,
ale po kilku latach wręcz zmuszałem
się do trenowania – opowiada. – Na
szczęście później zrozumiałem, że to
jest to, czego chcę – mówi.
Największy sukces? – Bez wątpienia ubiegłoroczne zawody w
Crawley (Wielka Brytania) - odpowiada. Paweł zdobył wówczas
wicemistrzostwo świata federacji
FSKA w karate shotokan. - To była
największa impreza, w której brałem
udział – mówi.

Fot. Archiwum

Fot. JEN

Estera chce pozostać w Jeleniej Górze

na Kolegium Karkonoskim oraz
sekcję sportów walki AZS. Trenuje
także grupy młodzieży w klubie MKS
“Olimpia” Kowary.
Czego przede wszystkim uczy
swoich podopiecznych? – Żeby

doskonalili się nie tylko fizycznie, ale
i duchowo – mówi Paweł. Dlaczego?
– Karate to nie tylko sama walka, to
także filozofia. Bez niej wychowuje
się chuliganów, którzy źle wykorzystują swoje umiejętności. Dlatego

uczniowie powinni wiedzieć, czego
się uczą i po co oraz kiedy mogą te
umiejętności wykorzystać.

(ROB)

Wyrosłam spod skrzydeł Małgosi

Ta szczypiornistka – licząca 18 lat i 151 cm wzrostu potrafi zachwycić skutecznością w grze drużyny juniorek
i seniorek Finepharm Carlos Jelenia Góra. Ma gorących
zwolenników wśród jeleniogórskich kibiców.

Anna Dyba (26 lat) w piłkę ręczną gra od 15 lat i powoli
dochodziła do bardzo dobrej formy, jaką obecnie prezentuje. Jak twierdzi, zawdzięcza to Małgosi Jędrzejczak, która nauczyła ją, jak grać na kole.

Pochodzi z Wlenia. Tam zauważył tę zawodniczkę jeleniogórski
trener – Romuald Szpot, który
szkolił młode piłkarki ręczne w
tej miejscowości. Potem wrócił
do prowadzenia drużyny ekstraklasy Vitaral Jelfa Jelenia
Góra, a szczypiornistki
we Wleniu przejął inny
jeleniogórski trener
– Dariusz Jarosz i
on namówił Esterę
do kontynuowania
sportowej kariery
w Jeleniej Górze.
O b e c n i e j e st
uczennicą trzeciej
klasy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych i w

Kiedy miałam 11 lat i zaczynałam grać w szczypiorniaka,
widziano mnie w tej grze jako
skrzydłową i długo grałam na tej
pozycji. Jednak trudno mi było
znaleźć w późniejszych latach
stałe miejsce w drużynie i nie
wychodziłam w pierwszej piątce
– wspomina A. Dyba.
Potem próbowano jej sił na
pozycji kołowej i wówczas była
w cieniu Małgorzaty Jędrzejczak, która okazała się bardzo
dobrą koleżanką i wiele nauczyła Annę. Było to konieczne,
bo jak wspomina Ania, kiedy
zaczynała grę na kole, jeden z
trenerów (nie obecny) udzielił
jej tylko jednej rady: masz stać
tyłem do bramki rywalek i
kombinować.

tym roku będzie zdawała maturę.
Chce pozostać w Jeleniej Górze,
uczyć się wychowania fizycznego
w Kolegium Karkonoskim i nadal
kontynuować sportową karierę w
naszym mieście.
Jej wzorem do naśladowania
jest koleżanka klubowa – Marta Oreszczuk, która słynie z
efektownych kontr, po których
padają bramki w najmniej prawdopodobnych do uzyskania goli
sytuacjach. Stara się to robić w
podobny sposób. Miejmy nadzieję, że już wkrótce Estera będzie
godną następczynią zawodniczek
z pierwszej drużyny Finepharmu
Carlos.

(JEN)

Niepowodzenia sportowe nie
załamywały Anny. Bardzo lubi
grać w piłkę ręczną i robi to z
pasją, ale nigdy nie wiązała tylko
ze sportem swojej przyszłości.
Dwa lata temu skończyła naukę w
Akademii Ekonomicznej (kierunek
– zarządzanie przedsiębiorstwem)
i od tego czasu pracuje w firmie deverloperskiej sprzedającej
mieszkania.
Nie wie, co to nuda. Od 7. do 15.
pracuje. Potem spacer z rottweilerem Nasirem, trening lub mecz
u siebie względnie na wyjeździe i
powrót do domu. Z tego ostatniego
cieszą się najbardziej Nasir i narzeczony Marek, z którym bierze ślub
pod koniec sierpnia tego roku.

(JEN)

Sprinter w ataku Kobieta z charakterem
Kto jest najszybszy na boisku? Oczywiście Roza, czyli
Jarosław Kondraciuk. Nic w tym dziwnego jeśłi wziąć
pod uwagę, że napastnik Lotnika w przeszłości trenował biegi.
Dlaczego Roza? – To pseudonim
szkolny, jeszcze z czasów podstawówki – mówi Jarosław
Kondraciuk. – Kolega mnie
tak nazwał i tak jest do
tej pory.
Żartuje, że niektórzy nie znają nawet
jego imienia, tylko wołają go po
ksywce.
Jarek to bardzo skuteczny napastnik, ale i jeden z najszybszych
zawodników w naszym regionie. Potrafi przebiec z piłką pół boiska i nie
da się dogonić obrońcom. – Zanim
zostałem piłkarzem, trenowałem
lekkoatletykę – zdradza nam. – Biegałem na 100 i 200 metrów.
Jarek mieszka w Jeleniej Górze, w
Lotniku gra od 6 lat. W przeszłości

trenował w juniorach Karkonoszy,
później grał także w Julii Szklarska
Poręba. Z powodzeniem mógłby szukać miejsca w wyższej lidze niż okręgowa, ale ma inne plany. – Pracuję
na 3 zmiany, nie każdemu trenerowi
to by odpowiadało – przyznaje. – Na
szczęście, w Lotniku są wspaniali
ludzie i świetna atmosfera, dlatego
mogę pogodzić treningi z pracą.
Poza tym, od 2 miesięcy Jarek jest
szczęśliwym ojcem. Urodziła mu się
córeczka Amelia. – To wspaniałe
dziecko – mówi z uśmiechem.
Plany zawodowe i rodzinne Jarek
zamierza godzić ze sportem. – Będę
trenował i grał, dopóki zdrowie
pozwoli – mówi.

(ROB)

Fot. Marek Tkacz

Paweł ze sportem ma do czynienia już od dziecka. Zaczął treningi
już w wieku 6 lat. – To był taki
wiek, że każdy dzieciak chciał coś
ćwiczyć – opowiada. – Ja miałem
łatwiej, bo mój tato Janusz (5 dan)
trenuje karate i był moim pierwszym
nauczycielem. Dlatego rozpocząłem
treningi pod jego okiem.
W karierze trenował też u znakomitych trenerów karate, m.in.
Andrzeja Zarzyckiego (6 dan), ś. p.
Leszka Drewniaka (6 dan karate,
4 dan ju jitsu). Był też na studiach,
seminariach i obozach w kraju i
za granicą, gdzie szkolili go m. in.
shihan Kenneth Funakoshi (9 dan),

Paweł na swoim koncie ma też
inne sukcesy, m.in. 3 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w
karate w 2004 roku, drugie miejsce
w Funakoshi Cup im. L. Drewniaka
w 2007 roku. A to nie koniec. Zawodnik zamierza wystartować w
tegorocznych Mistrzostwach Świata
Karate Shotokan, które odbędą się
w Jesolo k/ Wenecji. – Mam przejściowe kłopoty zdrowotne. Mam
nadzieję, że nie przeszkodzą mi one
w przygotowaniach do tej imprezy
– mówi. – Szukamy też sponsorów,
bo wyjazd na taką imprezę to spory
wydatek.
Zawodnik nie tylko dba o własną kondycję fizyczną, ale szkoli
młodzież. Pracuje na co dzień jako
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Mysłakowicach,
prowadzi zajęcia ze studentami

Fot. Agnieszka Gierus

– Od zawsze chciałem trenować sporty walki – mówi
Paweł Piepiora, zawodnik klubu „Olimpia” Kowary,
wicemistrz świata w karate shotokan i zwycięzca plebiscytu Jelonki na “Złotą piątkę”. – Bardzo się cieszę,
że ludzie mnie docenili. Dziękuję im – mówi.

Fot. Archiwum

Mistrz z głową

Jest liderką swojej drużyny, znajduje się
w czołówce strzelczyń ekstraklasy. Ale dla
niej to za mało. – Marzę o miejscu w kadrze
narodowej. I dopnę swego – nie ma wątpliwości Natalia Małaszewska z AZS Finepharm
Kolegium Karkonoskie.
Natalia słynie z tego,
że nie odpuszcza, w meczach walczy o każdą piłkę.
– Nie lubię być poobijana – przyznaje
paradoksalnie. W takim razie, dlaczego
pakuje się zawsze w największy wir na
boisku? – Jeśli blisko mnie jest piłka, to
po prostu muszę ją złapać – mówi.
W życiu jest tak samo zadziorna.
– Lubię postawić na swoim – mówi z
uśmiechem. – Jeśli obiorę sobie jakiś
cel, to muszę go osiągnąć.
Tak też zaczęła się jej przygoda z
koszykówką. – Moja starsza siostra
Oktawia zaczęła trenować ten sport.
Miałam wtedy 9 lat, ale nie chciałam
być gorsza od niej, dlatego też rozpoczęłam treningi – mówi. Teraz też nie

myśli o rozstaniu z piłką. – Zawsze
lepiej pójść na salę, niż pić piwo na
murku – mówi. Ale dla jej fanów z
Jeleniej Góry ma przykrą wiadomość.
Rozgląda się za innym klubem. - Nie
jest powiedziane, że odejdę, ale jeśli trafi
się dobra oferta, na pewno ją poważnie
przeanalizuję – mówi. – Moim celem
jest gra w kadrze, dlatego chcę się cały
czas rozwijać.
A co po zakończeniu sportowej kariery? – Chciałabym zająć się resocjalizacją
dzieci z trudnych rodzin – mówi. – Ale
dzieci, nie młodzieży. Bo nastolatkowie
mają już charakter ukształtowany, a
najmłodszych można jeszcze czegoś
nauczyć.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Znakomity start Karkonoszy

JELENIA GÓRA Przegrana Sudetów na koniec rundy

Fot. Krzysztof Malinowski

Szczecin jest mocny

Krzysztof Samiec
w walce z rosłymi rywalami
W ostatniej kolejce rundy podstawowej lider grupy B
II ligi koszykówki męskiej – Sudety, przegrał u siebie
z wiceliderem – AZS Radex Szczecin 70:83.
Mecz nie miał większego
znaczenia dla układu tabeli,
chodziłol bardziej o prestiż. O
spotkaniu można napisać tylko
tyle, że goście byli lepsi, choć
grali bez dwóch podstawowych
zawodników. Wniosek z tego
tylko taki, że w następnych
konfrontacjach z tym rywalem
trzeba zagrać bardziej zdecydowanie i przede wszystkim
skuteczniej, szczególnie przy
rzutach z dystansu. W tym
elemencie gry rywale znacznie
przerastali jeleniogórzan, tym
bardziej że przez 40 min. spotkania, ani przez chwilę nie było
wątpliwości, która drużyna jest
lepsza.

Pozosta³e wyniki:

UKKS Leszno – Open Basket Pleszew 70:68
AZS Politechnika Opole – MKKS Zabrze 71:59
Spójnia Stargard – Olimpia Legnica 20:0
Pogoń Prudnik – Śląsk II Wrocław
74:50
mecze AZS PP Poznań - AZS OSRiR Kalisz,
VB Leasing Siechnice – Doral Nysa Kłodzko
– odbyły się po zamknięciu numeru

Sudety Jelenia Góra – AZS
Radex Szczecin 70:83 (13:25,
16:16, 18:28, 23:14)
Sudety: Czech 16, R. Niesobski 13, Wilusz i Matczak
po 10, Terlikowski 9, Samiec
6, Ł. Niesobski, Skrzypczak i
Sterenga po 2.
Najwięcej dla gości: Kowalski
20, Pytyś 18 i T. Balcerek 13.

(JEN)
Tabela
1. Sudety Jelenia Góra
2. AZS Radex Szczecin
3. AZS Politechnika Opole
4. Pogoń Prudnik
5. Spójnia Stargard Szcz.
6. MKKS Zabrze
7. Open Basket Pleszew
8. AZS OSRiR Kalisz
9. Doral Nysa Kłodzko
10. AZS PP Big Plus Poznań
11. VB Leasing Siechnice
12. UKKS 2000 Leszno
13. Śląsk II Wrocław
14. Olimpia Legnica

26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
26
26
26

46
45
43
43
42
41
40
39
38
36
34
33
33
16

2086–1831
2089–1793
2044–1724
2207–1968
1888–1765
2003–1876
1932–1880
1890–1775
1907–1845
1882–1892
1788–1941
1744–1978
1656–2143
998–1703

Fot. Organizator

Mistrzostwa nauczycieli
w siatkówkę

Drużyna ZSRzArt zwyciężyła w turnieju
pracowników oświaty
Sporym zainteresowaniem cieszył się turniej
siatkówki dla pracowników oświaty i mistrzostwo
Jeleniej Góry. W zawodach wzięło udział 8 drużyn,
zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych.
Drużyny podzielono na dwie
grupy w których grano systemem
każdy z każdym. Dwie najlepsze
awansowały do dalszej fazy. W
półfinałach „Rzemiosła” pokonały
cieplickiego „Ogólniaka” 2:0, a
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych wygrał w identycznym
stosunku z „Mechanikiem”.
W wielkim finale triumfowali nauczyciele i pracownicy „Rzemiosł”,
którzy wygrali 2:0 z ZSE-T. Trzecie
miejsce zajął ZSO nr 2, pokonując
2:1 w setach „Mechanika”.

Skład zwycięzców turnieju,
ZSRA: Alicja Kaniecka, Sylwester
Poniatowski, Dariusz Piotrowski,
Jakub Kiślański, Marcin Binasiewicz, Arkadiusz Kubala, Marzena
Kamforowska.
Organizatorem zawodów był
zarząd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej Górze,
a odbyły się one w salach I LO
oraz ZSET.

(ROB)

Karkonosze Jelenia Góra
wygrywając na wyjeździe
z Prochowiczanką 2:0
(0:0) rozbudziły nadzieje
kibiców na to, że będą
teraz wędrować w górę
tabeli. Nawet do szóstego
miejsca, które daje gwarancję gry w reorganizowanej III lidze.
To zbyt wygórowane nadzieje (do
6. miejsca brakuje Karkonoszom
prawie 20 punktów), ale trudno
mieć pretensje o to do kibiców, tym
bardziej, że w sporcie wszystko jest
możliwe.
Łukasz Kowalski podczas pierwszego treningu na głównej płycie stadionu przy ul. Złotniczej powiedział,
że w porównaniu z jesienna rundą,
podczas której zdobył tylko 5 bramek,
chce trafić wiosną do siatki dwa razy
tyle. Pomoże mu w tym „zgubienie 5
kg wagi”. Jest jak dawniej zwrotniejszy
i postara się „napsuć krwi” obrońcom
i bramkarzom rywali.
Natomiast drugi snajper w klubie
– Mateusz Durlak, który został już
kupiony na stałe z Zagłębia Lubin,
chce również spełnić oczekiwania
trenera oraz kibiców i znacznie poprawić skuteczność. Jak powiedział,
jego koledzy są bardzo zadowoleni
z warunków, jakie im zapewniono

Karkonosze ostro trenowały
przed rundą wiosenną i przyniosło
to efekt już w pierwszym meczu
w przygotowaniach do wiosennej
rundy rozgrywek. Obozy przygotowawcze i sparingowe mecze rozgrywane w Desnej (Czechy) na dobrej
nawierzchni z tworzywa sztucznego
zrobiły swoje.
Jak twierdzi prezes klubu Tadeusz
Duda oraz trener Leszek Dulat, bez
obiecywanej pomocy ze strony miasta
oraz miejscowych przedsiębiorców,
nie ma co marzyć o jakichkolwiek
awansach. Mimo tego jest nadzieja
na lepszą grę drużyny mimo sporych
zmian w jej składzie. Odeszli bowiem:
Jarosław Wichowski, Krzysztof Józefiak i Adam Jaworski, a wrócili do
zespołu: Tomasz Ciepiela i Tomasz
Lizak oraz pojawiło się kilku nowych

zawodników: Konrad Kogut (Górnik
Złotoryja) i Jarosław Adamczyk (Raków Częstochowa), a także, bardzo
zdolny Marcin Krupa z juniorów.
(JEN)

Pozosta³e wyniki:

Polonia Trzebnica – Wulkan Wrocław
0:0
Górnik Złotoryja – Śląsk II Wrocław
0:1
BKS Bolesławiec – Miedź II Legnica
3:1
MKS Oława – Motobi Bystrzyca Kąty Wr. 1:2
Lechia Dzierżoniów – Górnik Wałbrzych 0:3
Pogoń Oleśnica – AKS Strzegom
7:0
mecze Orla Wąsosz – GKS Kobierzyce, Nysa
Zgorzelec – Górnik Polkowice odbyły się po
zamknięciu numeru

Fot. ROB
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SPORT

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

19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
19
20
19
20
20
20
19
20
19

53
45
41
40
40
35
34
32
31
25
25
23
21
21
20
19
16
4
1

51-12
54-22
32-18
34-15
36-20
47-15
43-24
36-31
38-27
23-32
31-37
23-36
23-26
23-36
28-39
16-32
17-38
9-54
10-60

Szykują się zmiany w jeleniogórskiej żeńskiej koszykówce

Czas na profesjonalizm
Od trzech sezonów w ekstraklasie żeńskiego basketu
grają nasze koszykarki. Aktualnie pod nazwą Finepharm KK AZS. Niestety, zwykle zajmują miejsca w końcu tabeli, a ratują nasze dziewczyny przed spadkiem
decyzje Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet (PLKK). To
ma się zmienić.
W tym sezonie dziewczyny nie
spadną, bo wygrały wyżej u siebie,
niż na wyjeździe przegrały z SMS
Łomianki, a ponadto, pokonały
Utex Row Rybnik i wyprzedzają
w tabeli hołubioną przez centralę
żeńskiej koszykówki drużynę ze
szkoły mistrzostwa sportowego,
gdzie grają najzdolniejsze w kraju
młode koszykarki. To spowodowało, że w przyszłym sezonie z
I ligi koszykówki kobiet wejdzie
tylko jedna drużyna w miejsce
Polfy Pabianice, która wycofała
się z rozgrywek w tym sezonie.

– Tak dalej jednak być nie może
– mówi sponsor strategiczny klubu i prezes firmy farmaceutycznej
Finepharm dr Jan Czarnecki,
który wspomógł znacznie naszą
drużynę występującą w ekstraklasie i kupił trzy zagraniczne
zawodniczki. – Nie możemy
liczyć tylko na sprzyjające układy
płynące z PLKK – podkreśla J.
Czarnecki.
Istnieje więc potrzeba bardziej
profesjonalnego prowadzenia
klubu, który nie miał na przykład fizjologa. Trudno więc było

Komu stypendium – komu?
Pamiętam, jak nasze władze tłumaczyły się,
że nie można pomóc klubom sportowym grającym w rozgrywkach ligowych, bo to są seniorzy, a można pomagać finansowo tylko sportowcom
grup młodzieżowych, bo takie są przepisy wynikające z
sejmowych ustaw. Było to dawno i jest to nieprawda, ale
niewiele w tym względzie się zmieniło.
Teraz, jeśli władze samorządowe jeśli tylko zechcą, to przegłosują w uchwale nawet budowę
solidnego „domu schadzek”,
nazywając to, by nie było obrazy,
miejscem tworzenia niebywałych
pomysłów.
Dlaczego więc nie można
wspomagać drużyn seniorek i
seniorów klubów sportowych?

Nie znalazłem nigdzie sensownych odpowiedzi na to pytanie,
a szczególnie w Jeleniej Górze. W
mieście, gdzie nigdy władze, z niewielkimi wyjątkami, nie sprzyjały
wyczynowemu sportowi od lat
wojny.
Była u nas II liga piłki nożnej,
dzięki nawiedzonemu pasjonatowi
Bogusławowi Kempińskiemu i jest

określić wytrzymałość choćby
niedawno kupionych koszykarek. Takie badania odbyły się
niedawno po raz pierwszy w
klubie i okazało się, że większość
koszykarek potrafi grać na pełnych obrotach tylko przez 20 min.
Potwierdza się to w meczach,
które jeleniogórzanki rozgrywają
już po wzmocnieniach, bo starcza
im sił tylko na połowę każdego
spotkania. Ponadto zawodniczki
na tym szczeblu rozgrywek nie
mogą trenować tylko 2 godz.
dziennie.
Jak twierdzi Jan Czarnecki, to
się już zmieniło. W klubie pracuje
się na nowych, profesjonalnych
zasadach, jest fizjolog, a przydałby
się jeszcze psycholog i koszykarki
trenują dwa razy dziennie. Stało
się tak, bo zarząd klubu przyjął ze

zrozumieniem jego sugestie. To
jednak nie wszystko, bowiem...
potrzebne jest zaplecze. Jan
Czarnecki chce, by w przyszłym
sezonie w klubie prowadzono
szkolenie wszystkich młodszych
roczników najzdolniejszych koszykarek w mieście, z których
najlepsze miałyby szansę na grę
w ekstraklasie.
Zdaniem nie tylko sponsora,
ale i zarządu oraz trenerów nie
można zrezygnować z zagranicznych wzmocnień, bo robią to
wszystkie kluby basketu w kraju.
Ale muszą to być zawodniczki z
wysokiej półki, od których nasze
zawodniczki będą się mogły wiele
nauczyć.

nadal ekstraklasa piłki ręcznej i koszykówki kobiet – co zawdzięczamy
równie niepokornym optymistom
– Tomaszowi Maciulakowi (szefowi
firmy Carlos) i dr Janowi Czarneckiemu (prezesowi firmy Finepharm).
A nasze kochane władze miasta
co na to? Ano wymyśliły stypendia
dla sportowców, ale otrzymują
takie tylko ci, którzy uczą się, studiują lub są młodymi nieukami na
przykład. Pozostali won od koryta
budżetowego!
Jest jeszcze jeden warunek: muszą
grać w lidze i to jak najwyższej.
Tylko jak się ma wysiłek futbolisty,
bez względu na wiek, na przykład
Karkonoszy Jelenia Góra do takiego
samego zaangażowania na treningach i meczach koszykarek I ligi,
skoro w koszykówce kobiet jest tylko

ekstraklasa i I liga, a w piłce nożnej:
ekstraklasa, II liga III liga i dopiero IV
liga, a potem jeszcze ligaokręgowa,
A,B i C klasa?
A ponadto w dawnym jeleniogórskim województwie jest kilka
klubów koszykówki kobiet, a blisko
200 drużyn piłki nożnej. I jeszcze
jedno: futboliści beniaminka IV ligi
piłki nożnej zespołu Orla Wąsocz
(wieś licząca 330 zagród) dostali,
bez względu na wiek, od starostwa
legnickiego po 500 zł stypendium
miesięcznie. Piłkarze nożni Karkonoszy mają taką pomoc tylko
obiecywaną od długich miesięcy. I
jak zwykle kończy się na słowach.
Nie wstyd wam, włodarze naszego
miasta i powiatu?

Janusz Cwen

Janusz Cwen

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Gog i Magog – nietypowo w teatrze

PONIEDZIA£EK 17 III

To będzie opowieść o Żydach, o ich zwyczajach. Na
poważnie ale i z elementami humoru – zapowiada
Michał Zadara, reżyser
przedstawienia. Premiera
najnowszej produkcji teatru już w najbliższą środę
(19 marca) o godz. 19.

Ludzie świata
Prelekcja ilustrowana przeźroczami „Ludzie świata część II”, prelegentem będzie
Stanisław Dąbrowski. Godz. 17., sala teatralna ODK.
WTOREK 18 III

Czytanie baśni
Międzyszkolny konkurs czytania „Baśnie Andersena” dla dzieci ze szkół podstawowych z miasta Jelenia Góra. Będzie także konkurs plastyczny pn. W krainie baśni.
Godz. 10., MDK „Muflon”
Film o miłości
W ramach DKF „Klaps”, projekcja filmu „Miłość w czasach zarazy” – melodramat,
reż. Mike Newell (USA, 2007). Godz. 18., sala przy ul. Bankowej 28/30. Bilet 9
zł, karnet – 28 zł.
ŒRODA 19 III

Natura na fotografii
Otwarcie wystawy fotograficznej Katarzyny Karczmarz „Martwa Natura”. Godz. 17.,
galeria „Korytarz” – JCK, ul. Bankowa 28/30.
Sonata Bethovena w filharmonii
Koncert w wykonaniu: Ewa Antosik (skrzypce), Agata Juryś (altówka), Maria
Koralewska (wiolonczela), Krzysztof Gotartowski (fortepian), Elżbieta M. Telega
(prowadzenie), w programie m.in. Ludwik van Beethoven – sonata Es-dur op. 12 nr
3. Godz. 19., Filharmonia Dolnośląska, sala im. Ludomira Różyckiego (bilety 10 i 5
zł). Koncert także w piątek 21 III.
CZWARTEK 20 III

Wystawa pisanek
Otwarcie wystawy pokonkursowej na najbardziej oryginalne jajo świąteczne, pn.
„Pisanki – Kraszanki”. Godz. 17., galeria „Kolor” – MDK „Muflon”. Wystawa będzie
czynna do 24 IV.
Wirtualna podróż do Tunezji
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Żegnaj bracie (Tunezja)”, prowadzenie Stanisław Dąbrowski. Godz. 19., Muzeum Przyrodnicze.
WTOREK 25 III

Czeska komedia
W ramach DKF „Klaps”, projekcja filmu „Kapryśne lato” komedia, reż. Jiri Menzel
(Czechosłowacja, 1968). Godz. 18., sala przy ul. Bankowej 28/30. Bilet 9 zł,
karnet – 28 zł.
Czary w sztuce
Z cyklu „hajdpark”, wolne dyskusje. Temat: „Czary mary, coś mi się śniło…”, czyli o
magii w sztuce. Godz. 19., JCK – klub „Kwadrat” przy ul. Bankowej 28/30.
ŒRODA 26 III

Wystawa młodych
Otwarcie wystawy fotografii Pauliny Pelisiak (studentka fotografii) i Sandry Gałki
(uczennica Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze). Obie są laureatkami konkursów.
Godz. 18., Galeria „Muflon”. Wystawa będzie czynna do 18 IV.
CZWARTEK 27 III

Podróże doktora
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Wokół Annapurny”, prowadzenie
dr Kazimierz Pichlak. Godz. 19., Muzeum Przyrodnicze.
PI¥TEK 28 III

Fotografia marca
Podsumowanie konkursu fotograficznego, wręczenie nagród i wyróżnień dla
laureatów. Godz. 18. galeria „Muflon”. Uczestnikami tego comiesięcznego konkursu
mogą być wszyscy fotografujący. Termin zgłaszania zdjęć upływa 15 dnia każdego
miesiąca.
SOBOTA 29 III

Zagrają uczniowie
Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze/Cieplicach – koncert finałowy warsztatów orkiestrowych trzech państw. Godz. 16.,
Filharmonia Dolnośląska. Bilet – 5 zł.
Bal przebierańców
Włóczęga wśród gwiazd – impreza przebierana, klub „Jazgot”, Szklarska Poręba.

Spektakl oparty jest na podstawie Kroniki Chasydzkiej
Martina Bubera. To będzie coś
między próbą czytaną a spektaklem teatralnym. Aktorzy nie
mają ściśle przydzielonych ról.
Będą czytać tekst i grać jedynie
niektóre fragmenty. W dodatku
przedsięwzięcie nie odbędzie
się na scenie, ale w.... kawiarni
teatru. Widzowie bedą siedzieć
przy stolikach, między którymi
będą poruszać się aktorzy.
– Staram się odkryć coś poza
ogólnie znanymi środkami realizacji teatralnej – mówi Michał
Zadara. – To będzie zestawienie niskiej mistyki kawiarni z
najwyższymi pytaniami, np. o
istnienie Boga, jakie człowiek
sobie zadaje.
Czy temat spektaklu nie jest
zby t poważny? – Jest wiele

TEATR
Gog i magog
Fot. ROB

Będzie się działo

19, 27, 28 III, godz. 19, Kawiarnia
Teatralna, bilety 18 i 25 zł
Podróż poślubna

29, 30 III, godz. 19, Scena Studyjna,
bilety 18 i 25 zł
Alibaba i czterdziestu
rozbójników

18 III, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilety 11 zł
Tymoteusz Rymcimci

19 III o godz. 10, 26 III o godz. 10,
Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Scena z próby „Goga i Magoga”
innych miejsc niż teatr, gdzie
przychodzi się dla rozrywki
– uważa Michał Zadara. – Do
teatru ludzie przychodzą, żeby
trochę pomyśleć. Ale bez przesady. Zapewniam, że „Gog i
Magog” to propozycja, w której
nie zabraknie żartu.
W spektaklu występuje jedynie
czterech aktorów: Jarosław Dziedzic, Piotr Konieczyński, Jacek
Paruszyński, Piotr Żurawki.

Premiera „Goga i Magoga”
już w najbliższą środę o godz.
19. w kawiarni teatru jeleniogórskiego. Bilety (18 i 25
złotych) do nabycia w dziale
organizacji widowni, tel. (0
75) 64 28 130.
Kolejne terminy spektaklu:
27 i 28 marca, o godz. 19.

(ROB)

Mały duszek
30 III, godz. 10, Teatr Zdrojowy,
bilet 11 zł
TEATR NASZ
Kabaret z kącikiem

20, 27 III, godz. 19, Teatr Nasz w Michałowicach, ul. Kolonijna 27, bilety
– 30 złotych. Obowiązuje rezerwacja
miejsc pod numerem telefonu (0 75)
755-47-44.

Zabawa z jajem w Lany Poniedziałek
Będzie można skosztować
gigantycznej jajecznicy
oraz ... rzucić jajem w burmistrza! W drugi dzień
świąt w Karpaczu odbędą
się Mistrzostwa Polski z
Jajem.

Kto nie ma pomysłu na drugi dzień świąt, niech wybierze
się do Karpacza. Na stadionie
w Karpaczu będą leciały jaja i
pękały skorupki. Popularne i
niezwykle widowiskowe zawody
organizowane są już po raz ósmy.
Odbędzie się m.in. rzut jajem na

odległość, rzut do wizerunku
burmistrza. Odbędą się tez konkursy w Chacie Karkonoskiej.
Wybrana zostanie osoba z najbardziej odległego od Karpacza
miejsca, stukania się jajem, oraz
konkursy wypieków.- na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie, i

dorośli, i ich dzieci – zapewniają
organizatorzy.
Uczestnicy oraz widzowie będą
mogli skosztować gigajajecznicy,.
usmażonej z 2008 jaj! Impreza
odbędzie się w godz. 13 – 17.

(ROB)

Wielki rockowy finał
Wschodzące gwiazdy sceny rockowej
będziemy mogli podziwiać w poświąteczny piątek, 28 marca.
Impreza bije rekordy popularności. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 176 zespołów!
Organizatorzy wybrali grupy, które zaprosili
na eliminacje. Zwycięzcy poszczególnych eliminacji zagrają w wielkim finale, który zbliża się
wielkimi krokami. Na scenie zobaczymy takie
kapele, jak: Mocart z Mieroszowa (metal), Hemia z Opoczna (punk rock), Insult z Wrocławia
(metal), katar z Zawiercia (rock) oraz Chemical
Garage z Wodzisławia Śląskiego, grający punk
i alternatywę.
Spośród tych kapel 6-osobowe jury wybierze
zwycięzcę. W gronie oceniających będą m.in.
kompozytor i producent Mietek Jurecki, znakomity gitarzysta Krzysztof Misiak oraz dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Impreza
odbywa się pod naszym patronatem, dlatego
też będziemy tam z Wami. Nasza dziennikarka
będzie sekretarzem jury.
Kapele mają o co walczyć, gdyż zwycięzca będzie mógł nagrać płytę w profesjonalnym studiu,
a najlepsi muzycy (basista, gitarzysta, perkusista, wokalista) otrzymają sprzęt muzyczny.
Gościem finału będzie zespół Totentanz
– uznany przez pismo „Tylko Rock” jako objawienie polskiej sceny rockowej.
Finał 13. edycji Ligi Rocka już w piątek (28
marca). Bilety w cenie tylko 12 zł do nabycia
w sekretariacie JCK, przy ul. 1 Maja 60 oraz ul.
Bankowej 28/30.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 120 m2 w centrum - Mieszkanie 4 pokojowe w centrum z garażem - 606 405 109
■ 2 pokoje 50m - ul Sygietyńskiego bez
pośredników - 603 505 121
■ 2 pokoje i piętro 50m2 - za 160 tys. zł bez
pośredników - 509 851 425
■ 2 pokoje Kiepury - 1 piętro dobry standard,
210 tys. - 507 547 521
■ 2 pokoje na Karłowicza - 45m nowe okna
czynsz 200 zł, pierwsze piętro w środkowej
części budynku, cena 157 tys. do negocjacji
- 697 469 561
■ 2 pokojowe - EURODOM Luksusowe z
wyposażeniem sprzedam rejon Małej Poczty.
- 500 242 903
■ 2 pokojowe na Zabobrzu III, - środkowe,
odświeżone, bez pośredników za 150 tys. zł
- 604 244 706
■ 3 pok. 220000 zł - mieszkanie na Zabobrzu 3 rozkładowe, do zamieszkania - 500
122 447
■ 4 pokojowe Cieplice - ogród, garaż, kominek, balkon 2400 zł za m2 - 693 056 760
■ 4 pokojowe Cieplice - 4 pokojowe Cieplice
ogród, garaż, kominek, balkon 2500 zł za m2
- 693 056 760
■ 64m Zabobrze 2 - 3pokoje 4 piętro 195
tys. - 660 041 935
■ Ładne 2 - pokojowe mieszkanie 2 piętro w
kamienicy 52 m2 - 667 219 752
■ Atrakcyjna cena - blisko centrum 56m2 za
110000 zł. do remontu Nieruchomości Partner
- 604 869 172
■ Bardzo ładne 3 pokojowe - Bardzo ładne
3 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu - 508
240 828
■ Bliźniak w Jeleniej - Nowy dom w zabudowie
bliźniaczej w ładnym miejscu - 606 405 109
■ Boks garażowy - Boks garażowy w nowym
budynku w centrum sprzedam. Euro-Dom
- 601 540 292
■ Budynek, stodoły - Budynek stodoły do
adaptacji na dom jednorodzinny. Nieruchomość
3 km od Jeleniej Góry - 691 445 995
■ Cieplice budynek mieszkalno usługowy
- Budynek na nieuciążliwą produkcję ( 2
kondygnacje) plus duże mieszkanie Euro-Dom
- 500 242 903
■ Dom 121m2 - Dom 121m2 w Mysłakowicach. Cena 415 tys. - 662 158 513
■ Dom do remontu w okolicy Karpacza
Miłków 119 tys. pilnie - 781 296 904
■ Dom po remoncie. Okazja Łomnica 400
000 zł - 602 732 135

7.III.2008 godz. 10:20 – 14.III.2008 godz. 10:00

Dom w Mysłakowicach - 121m2 na działce
920m do min. wykończenia. 380 tys. - 662
158 513
■ Dom w Starej Kamienicy - Dom w Starej
Kamienicy - 075 75 14 201
■ Dwie działki w Przesiece - Jedna o
powierzchni 3700 m2, druga o powierzchni
6300 m2. Bez pośredników 510 253 689
- 508 304 833
■ Dwupokojowe - na Placu Ratuszowym
- 508 240 832
■ Dwupoziomowe - 100m2 ,budynek z cegły
- 606 405 109
■ Działka 1,57 ha - Wojanów, 7 km od J.
Góry, 18 od Karpacza. Możliwość podziału na
5 działek. - 605 030 050
■ Działka 2532m2 - Działka 2532m2 cena
157 tysięcy - 508 240 832
■ Działka budowlana 1400m przy Karola
Miarki - 669 393 093
■ Działka budowlana w miejscowości Rębiszów o powierzchni 38 arów, usytuowana
w atrakcyjnym miejscu z widokiem na góry
izerskie. Cena: 30pln/m2 - 668 978 762
■ Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim
2010 m2 , blisko media. - 606 137 418
■ Działka budowlana o pow. 1500 mkw.
bliskie okolice Jeleniej Góry. Cena 50 zł za
m2 - 602 530 174
■ Działka budowlana 0.5ha - w Siedlęcinie
cena do uzgodnienia - 605 450 065
■ Działka budowlana 1400m - przy Karola
Miarki - 669 393 093
■ Działka budowlana 5000m - słoneczna z
widokiem na góry - 600 440 473
■ Działka budowlana w Górzyncu - 14 ar.
uzbrojona, ogrodzona na niej drewniana
szopa i budynek z pustaków cena 6o zł/m2
- 667 264 181
■ Działka budowlana w Jeżowie - Działka
budowlana w Jeżowie na granicy Jeleniej Góry
- 506 689 820
■ Działka budowlana w Jeżowie - Działka
budowlana w Jeżowie o pow. 1674 m2. - 506
689 820
■ Działka rolna w Karpnikach - powierzchnia
2,2 ha , 11 zł/m2. - 508 240 822
■ Działki - Ścięgny, Jeżów, Komarno, Dąbrowica, różne powierzchnie, rożne ceny - 508
240 821
■ Działki budowlane - Działki budowlane w
Dziwiszowie - 075 7137 166
■ Działki pod Karpaczem - bardzo atrakcyjne.
Polecam - 508 240 821
■
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Działki budowlane Cieplice - Komarno,
Szklarska Poręba i okolice Roksanes Żukowski
- 508 240 831
■ Grunt rolno-budowlany - 3 działki ponad
hektarowe w Dziwiszowie - 603 954 845
■ Karpacz dom sprzedam - Dwurodzinny
plus dwa apartamenciki z łazienką plus pom.
uslugowe 780 tys. Euro-Dom. Lic 4566 - 601
540 292
■ Kawalerka - koło Akademii Ekonomicznej
30m2. 2 piętro - 508 240 821
■ Kawalerka - Kawalerka NS - 662 009
400
■ Kawalerka 35m - Zabobrze III, komfortowo
urządzona, zabudowa w kuchni, 135 tys.
- 501 404 855
■ Komfortowa kawalerka - z tarasem w
centrum - 691 445 995
■ Komfortowe 3 pokojowe - Sprzedam
3 pokojowe z balkonem z wyposażeniem i
umeblowaniem , komfortowe, , ogrzewanie
własne gazowe. Euro-Dom Lic.4566. - 601
540 292
■ Komfortowe mieszkanie - poddaszowe w
szeregowcu, taras, 2 miejsca parkingowe,
Zabobrze, bez pośredników, 305 tys. - 602
135 589
■ Komfortowe mieszkanie - Celdom , 075
64 45 605 na Zabobrzu, 65 m2, 3 pokoje,
8 piętro, balkon, bardzo wysoki standard,
272.000 zł - 601 758 845
■ Małe mieszkanie - na Zabobrzu - 508
240 821
■ Mały dom, połowę domu - Pilnie kupię mały
dom , połowę domu w kierunku na Gryfów
- 606 405 109
■ Mieszkanie - Celdom , 075 64 45 605
na Zabobrzu, 64 m2, 3 pokoje, 4 piętro, po
remoncie, 206.000 zł - 601 758 845
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 48m bez czynszowe Cieplice bez pośredników - 502
741 025
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 1 piętro w
centrum - 603 082 325
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze. Wysoki parter 63m2 3 pokoje - 667
219 752
■ Mieszkanie 3 pokojowe - Mieszkanie 3
pokojowe 51m2 na Zabobrzu - 691 081 217
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 1 piętro w
centrum - 603 082 325
■ Mieszkanie 73m2 2 pokoje - 1 mniejszy
na parterze. 140 000 zł. Janowice Wielkie
- 667 219 752
■

Mieszkanie dwu pokojowe w Jeleniej Górze
42m w zacisznym miejscu cena do negocjacji
- 790 592 659
■ Mieszkanie na Orlim - 39 m 2 pokojowe na
oś Orle - 500 122 446
■ Mieszkanie na Zabobrzu - Celdom, 075 64
45 605 - 54m2, 3 pokoje, 5 piętro, winda,
balkon, 197.000 zł - 661 114 212
■ Mieszkanie na Zabobrzu - Celdom, 075
64 45 605, 69m2, salon otwarty na kuchnie
i 3 sypialnie, 4 piętro, 230.000 zł - 601
758 845
■ Mieszkanie okolice Intermarche - Celdom,
50m2, 2 pokoje, parter, 190.000 zł. - 601
758 845
■ Mieszkanie przy Mickiewicza - Mieszkanie
przy Mickiewicza - 601 628 144
■ Mieszkanie własnościowe - 2 pokojowe
z garażem po kapitalnym remoncie - 880
639 946
■ Mieszkanie w bloku - Celdom 075 64 45
605 w pobliżu centrum, 3 pokoje, 50m2,
4 piętro, zabudowany balkon, 155.0000 zł
- 601 758 845
■ Mieszkanie w budynku willowym - 123m2
- z podziałem na 2 mieszkania - 70m2 + 53m2.
okolice Parku Kościuszki. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ Mieszkanie w Cieplicach - mieszkanie 4
pokojowe , 84 m2, atrakcyjna lokalizacja
- 606 405 109
■ Mieszkanie w Cieplicach - Celdom , 0 75
64 45 605, 2 pokoje, 55m2, 1 piętro, balkon,
179.000 zł. - 601 758 845
■ Mieszkanie w Cieplicach - Celdom, 075 64
45 605, 78m2, 3 pokoje, 2 piętro, garaż, niski
czynsz, 265.000 zł - 601 758 845
■ Mieszkanie w Cieplicach - 4 pokojowe
84m w kamienicy niskie koszty utrzymania
widoki na góry, garaż 360000 do negocjacji
- 500 122 448
■ Miłków - Działkę w studium pod zabudowę
sprzedam. Euro-Dom - 500 242 903
■ Mieszkanie w Czernicy - Mieszkanie w
Czernicy 37m2 60000zl - 602 619 380
■ Mieszkanie w kamienicy - Celdom, 0 75 64
45 605 na osiedlu Zabobrze, 53 m2, 3 pokoje,
wysoki parter, 170.000 zł. - 601 758 845
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60m2, parter,
kuchnia - 509 307 260
■ Mieszkanie w pobliżu centrum - Celdom
075 64 45 605 - 2 pokoje, 38 m2, 3 piętro,
zabudowa kuchni w cenie, 135.000 zł - 661
114 212
■

Mieszkanie w pobliżu centrum - Celdom
075 64 45 605, 62 m2, 2 pokoje, 3 piętro,
193.000 zł - 601 758 845
■ Mieszkanie w Szklarskiej - Mieszkanie
53m2 z balkonem, w spokojnej części miasta
- 606 405 109
■ Nieruchomość w Zachełmiu - Nieduży dom
102 m2, działka 478 m2 - 508 240 822
■ Nowe domy do wykończenia - nowe na
dużych działkach okolice Jeleniej Góry oraz w
obrębie miasta 604 869 172 Nieruchomości
Partner - 604 869 172
■ Nowe mieszkania - centrum! budynek
24 rodzinny, atrakcyjny projekt, termin
oddania grudzień! Roksanes Żukowski - 508
240 831
■ Nowe mieszkania z kominkiem - Cieplice,
plomba. wysoki standard, wykończone z
łazienką 1-no i 2 pokojowe - 603 505 777
■

Nowe wykończone - mieszkanie 2 pokojowe niskie opłaty cena 124 tysięcy - 694
172 156
■ Nowy dom w stanie surowym - zamkniętym,
ocieplony ze stolarka okienna w Mysłakowicach, blisko Jeleniej i Karpacza 340 tys.
- 781 296 904
■ Okazja! ładne mieszkanie - ładne mieszkanie ,43 m2, parter - 606 405 109
■ Piękna działka - Piękna działka z widokiem
na Karkonosze w Wojcieszycach - 512
441 155
■ Pilnie 3-pokojowe - 62m2, IV p. na
Zabobrzu - 500 122 445
■ Pilnie dom w Jeleniej Górze - powierzchnia
całkowita 280 m, mieszkanie 160m działka
900m rzemiesl-usług, duży garaż z warsztatem
centrum dzielnica willowa do remontu - 785
965 393
■

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		
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POLICJA
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Muzeum Karkonoskie
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64 28 112
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64 238 81
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75 53 626
75 234 65
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Pilnie - dom w Mysłakowicach - Pilnie - dom
w Mysłakowicach 130 m działka 1000m 6
pokoi stan surowy zamknięty 320 tys. - 662
009 400
■ Pilnie mieszkanie z garażem w samym
centrum. 74m + garaż. - 508 240 821
■ Pilnie mieszkanie w centrum - atrakcyjnie
położone, 1-pietro 75m2, mieszkanie wymaga
remontu - 665 248 466
■ Pół bliźniaka w Cieplicach - 508 240
832
■ Różyckiego 146.000 - 2 pokoje, III piętro,
37 m2, czynsz 120zl, nowe okna, panele, tylko
prywatnie - 692 722 686
■ Sady Dolne - Sady Dolne powierzchnia
189m2 dom wolnostojący w sadach dolnych
pod działalność gospodarczą lub mieszkanie
- 603 689 482
■ Stylowy dom Karpacz - Nieduży stylowy dom
w ładnym miejscu, 4 pokoje, kuchnia z jadalnią,
łazienka, ogród, krzewy, drzewa. 765 tys. zł.
- 601 540 292
■ Szklarska Poręba - Mieszkanie 3 pokojowe
53 metrowe w bloku sprzedam Euro-Dom.
- 601 540 292
■ Sprzedam działki budowlane 1500mkw.
Atrakcyjna lokalizacja. 602 530 174
■ Mam do sprzedania 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
■ W Karpaczu mieszkanie w bloku z garażem
lub bez. PELKOM 502 409 322
■ Mieszkanie 2 pokojowe , 52m, cena do
negocjacji – 503 186 140
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie – pow.
zabudowy 7002, działka, 2100 m2, Pomieszczenia biurowe, socjalne, chłodnicze, hale
wys. 5m, rampy za i wykładowcze – media
– bobowskiw@tlen.pl 785 636 539
■ Rudawy Janowickie – umeblowany dom po
kapitalnym remoncie – możliwość prowadzenia
agroturystyki – bez pośredników – 664
990 017
■ Dom do remontu 750m2. Atrakcyjna lokalizacja i teren niezależny – 506 487 498
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 1-2pokoje, oś. Orle lub xx-lecia - Zdecydowanie kupie w rozsądnej cenie - 787 945 141
■ Chcesz kupić dom, mieszkanie?? - Szukasz
kredytu na dom mieszkanie lub na remont i
spłatę innych kredytów?? Oferta specjalnie dla
Ciebie. 0zł za udzielenie, 0 zł za wcześniejszą
spłatę, maks. 0,5% marży banku. sprawdź
porównaj!!! - 504 706 707
■ Do 140. tys. 2 pokoje JG - Kupię mieszkanie
dwu pokojowe w Jeleniej Górze w cenie do 140
tyś do wysokości 2 piętra bez pośredników
- 602 741 924
■ Kawalerkę najlepiej na parterze lub z winda
może być do remontu w Jeleniej Górze w dobrej
cenie ogrzewanie sieciowe, etażowe, lub inne
tylko poważne oferty - 514 352 521
■ Kawalerkę ok. 40m2 na parterze, w
centrum JG - 695 832 920
■ Zdecydowanie mieszkanie 2 pokojowe do
50 m 509 949 961 - 509 949 961
■ Mieszkanie - pośrednikom dziękuję - 512
819 581
■ Mieszkanie ok. 50m. Pośrednikom
naprawdę dziękuję;) - 512 81 95 81
■ Mieszkanie 2 pokojowe - kupie mieszkanie
w JELENIE GÓRZE 2 pokojowe . jestem zain-

teresowany ofertami bez pośrednictwa
- 607 788 255
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu
- 509 949 961
■ Mieszkanie na Zabobrzu, 2 lub 3 pokojowe
- 508 240 821
■ Mieszkanie w J. Górze - Kupię mieszkanie
w Jeleniej Górze lub okolicy w rozsądnej cenie.
Mieszkanie może być do remontu - 500
122 447
■ Kupię mieszkanie w Karpaczu - kupię
mieszkanie w Karpaczu - 605 410 476
■ Mieszkania na os. XX lecia - poszukuje dla
klientów mieszkania 2, 3 pokoje lub adaptacja
strychu w starej lub nowej części osiedla
- 500 122 448
■ Mieszkanie 1-2 pokojowe - Zdecydowanie
kupie mieszkanie 1-2 pokojowe, najchętniej
na oś. Orlim lub XX lecia w rozsądnej cenie
- 787 945 141
■ Mieszkanie 2 pokoje w centrum - Kupie
mieszkanie dwupokojowe w centrum Jeleniej
Góry. Może być do remontu - 693 934 669
■ Mieszkanie willowe - Bez pośredników
pilnie kupię mieszkanie Willowe, segment itp.
- 075 75 256 50
■ Mieszkanko 2 pokojowe - Kupię mieszkanie
2-3 pokojowe w okolicach Jeleniej Góry Janowic Wielkich lub Kaczorowa do 100000 może
być do remontu - 605 981 010
■ Pilnie kawalerkę. Pilnie poszukuję dla
zdecydowanego klienta ładną kawalerkę na
parterze - 667 219 752
■ Zdecydowanie kupię grunty rolne - bez
pośredników - 787 233 050

■ Zamienię mieszkanie komunalne
72m2,wysoki parter, centrum Jeleniej Góry
na 2 oddzielne. - 697 930 752
■ Zamienię mieszkanie na Zabobrzu 54m na
mniejsze - 789 791 107
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 80 m
na mieszkanie kwaterunkowe lub spółdzielcze,
może być zadłużone ( spłacę zadłużenie)
- 602 703 194
■ Zamienię mieszkanie - komunalne o
powierzchni 31 m, ogrzewanie gazowe, pierwsze piętro, przedpokój, kuchnia. - Łazienka,
pokój na większe. Proszę dzwonić po 16 - 075
75 53 601
■ Zamienię na mniejsze - Komunalne 98m,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wysoki parter,
taras, ogród, c.o., słoneczne w centrum Cieplic,
zamienię na 2 pokojowe minimum 45 m2
najchętniej tez w Cieplicach. Mile widziany
ogródek przy domu jak i miejsce do parkowania
auta - 788 996 152
■ Zamienię na mniejsze - ścisłe centrum
przy deptaku 1maja 75 metrów trzy pokoje
wc, łazienka zamienię na mniejsze chętnie z
ogródkiem koło domu - 696 265 244
■ Zamienię na większe - kawalerkę własnościowa 28 m na Zabobrzu I na większe może
być komunalne . - 662 098 745

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Zamienię na mieszkanie 32 m2 na większe
w Cieplicach lub okolice – Może być zadłużone
lub z dopłatą – 515 130 648
■ Zamienię mieszkanie komunalne 51m2,
2 pokojowe, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, garaż, ogródek, parter na 3 pokoje
– może być zadłużone 888 781 071 w
godz. 13 – 18
■ 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
■ Mieszkanie 49 m - Mieszkanie 49 m na
kawalerkę zamienię - 691 677 844
■ Mniejsze 30m2 na większe - Zamienię
kawalerkę 30m2 IV piętro Zabobrze słoneczne
po remoncie na większe za dopłatą (spłacę
zadłużenie) - 602 689 767
■ Nieruchomość pensjonatowa - Karpacz
duża nieruchomość pensjonatową zamienię
na mały domek lub sprzedam, wejdę w spółkę
inne propozycje, bez pośredników ! - 665
636 483
■ Plac Ratuszowy 54m - 198 tys. - Mieszkanie 54m. Plac ratuszowy,3 pokoje, 4p z
widokiem na góry do częściowego remontu+
strych i piwnica lub zamienię na inne w centrum
lub Zabobrze 1 - 517 171 414
■ Zamienię mieszkanie komunalne, 30m,
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, własnościowe gazowe ogrzewanie na większe. Dzwonić
po godz.16 - 075 75 53 601
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 80 m
na mieszkanie kwaterunkowe lub spółdzielcze,
może być zadłużone (spłacę zadłużenie) - 602
703 194
■ Zamienię 2 pokojowe w Sobieszowie/spokojnej dzielnicy/na orle..... - 075 75 54 412

694 244 070

Osoba
niepełnosprawna
zamieni mieszkanie
80m2, ogród na I piętrze na 50m2 na parter
- bez schodów
w centrum lub
bardzo blisko centrum

56 m2 bardzo ładne - Mam do wynajęcia
mieszkanie 2 pokojowe, nowy budynek I - piętro, wykończone w stylu nowoczesnym, bardzo
ładne (okolice dworca zachodniego) wysoki
standard. Umeblowane. 1000 zł. m-c + liczniki,
kaucja zwrotna 1800 zł. - 603 749 800
■

NIERUCHOMOŚĆI
WYNAJMĘ
■ Wezmę w dzierżawę pensjonat w Szklarskiej Porębie. Posiadam duże doświadczenie
502 108 290
■ Szukam do wynajęcia 2 pok. umeblowane
od 1 kwietnia ok. 500 zł + rachunki w Jeleniej
Górze lub okolicach - Jestem osobą pracująca
785 978 429 785
■ 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
■ Hale do wynajęcia – dwie hale produkcyjno
magazynowe po 50 m2 w okolicy Jeleniej Góry
– 600 625 377
■ Mieszkanie willowe z garażem – 075
64 315 22
■ Piekarnię z piecem węglowym oraz
pomieszczenie na sklep – 696 350 927
■ Do wynajęcia - 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu II - 667 138 289
■ Do wynajęcia od kwietnia 2 pokojowe
mieszkanie w pełni wyposażone , wysoki
standard, Kiepury. - 507 547 521
■ Do wynajęcia kawalerka - o wynajęcia
luksusowa kawalerka z aneksem kuchennym,
21 metrów, parter, szafa wnękowa, lodówka,
kuchenka, Internet, telewizja kablowa - 800 zł
(w tym czynsz, Internet, kablówka) + liczniki,

kaucja 1000 złotych. Mieszkanie będzie wolne
od maja. W pobliżu żabka i pętla autobusowa.
- 662 230 067
■ Do wynajęcia lokal 22m na biuro Parter
- 790 609 579
■ Do wynajęcia mieszkanie - 2 pokojowe z
kominkiem w Karpaczu - 665 962 870
■ Do wynajęcia pokoje w Karpaczu - 665
962 870
■ Wynajmę trzypokojowe mieszkanie w
Cieplicach(20,22,24m)dla 6 studentów lub
pracowników. Dla studentów 300 zł. od osoby
dla pracowników 15zł/dzień. W wynajmie dla
studentów ogrzewanie i wywóz nieczystości.
Mieszkanie w pełni wyposażone, duża kuchnia
dwie lodówki. W mieszkaniu Internet - 605
209 145
■ Do wynajęcia w "Jubilacie" pomieszczenie
o powierzchni 28,30 m2 ul. Ogińskiego w
Jeleniej Górze na działalność usługową 075
75 252 02 - 075 75 221 12
■ Dwie studentki szukają kwatery - Dwie miłe
i spokojne studentki szukają samodzielnego
mieszkania, najlepiej od kwietnia 695 671
277 - 695 525 511
■ Kawalerka 2 pokojowa w centrum Jeleniej
G. luksusowa i nowa, nowe meble, lodówka,
pralka itp, możliwość parkowania i zamykania
na noc samochodu, ogródek, parter niezależne
wejście tel. po godz. 11- tej 691 266 299
■ Lokal do wynajęcia w centrum od maja
- 510 105 442
■ Lokal parter, centrum - lokal 60m2,
idealny na biura lub gabinety lekarskie przy ul.
Bankowej cena 2000 - 605 943 816
■ Lokal użytkowy do wynajęcia - 50,5 m2,
składa się z 2 pomieszczeń (sala i magazyn).
Wymaga adaptacji do potrzeb użytkownika. Z
przeznaczeniem na sklep, biuro itp. Znajduje
się w Kostrzycy przy ulicy Jeleniogórskiej 13.
- 605 237 860
■ Małżeństwo wynajmie do 800 zł. - wynajmiemy mieszkanie 2-3 pok. do 800 zł. ( w
tym czynsz) + liczniki, na dłuższy okres czasu
- 667 749 996
■ Mam do wynajęcia 4-pokojowe na ul. Drzymały, II piętro nie umeblowane, wynajmę na
dłuższy okres, 1000zł + opłaty Nieruchomości
Posesja - 693 53 99 68
■ Mam kawalerkę na wynajem - 30m ogrzewanie, woda, gaz, po kapitalnym remoncie, na
parterze, + ogródek i komórka, bez czynszu za
około 300zl /mc wynajmę + opłaty licznikowe
we Wleniu. Marek - 609 479 090
■ Mieszkanie do wynajęcia - Wynajmę
mieszkanie, kawalerkę blisko centrum (Osiedle
Robotnicze) dla dwójki studentów 504 896
798 - 507 125 026
■ Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajęcia
mieszkanie willowe 54m z garażem w Cieplicach. Koszt 900 zł. + opłaty, kaucja - 075
643 15 22
■ Mieszkanie do wynajęcia 51m2 - M. 51m2,II.
pietro na Zabobrzu, dwa pokoje:(ok.22m2)i
(13m2), jasna kuchnia, ubikacja i łazienka z
wanną i balkon. Łącze do Internetu. Umeblowany jest jeden pokój i kuchnia. Istnieje możliwość dodatkowego umeblowania. Mieszkanie
jest po remoncie. Cena wynajmu - 800zł.+
czynsz i opłaty. Cicha okolica - 601 577 433
■ Mieszkanie w centrum - Wynajmę mieszkanie w bloku przy ulicy Solnej w Jeleniej Górze.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
balkon - łącznie 40m2. Mieszkanie jest bardzo
słoneczne i ciepłe. Kontakt pod nr telefonu 602
337 393, po 17:00. - 602 337 393

Mam do wynajęcia na dłuższy okres czasu
mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu II, od
zaraz! - 667 138 289
■ Para wynajmie - OD LIPCA nie drogo [do
500 zł + opłaty] lub weźmie pod opiekę
mieszkanie w JELENIEJ GÓRZE, mile widziane
stare budownictwo i własne ogrzewanie - 696
889 882
■ Pilnie poszukujemy - małżeństwo z 5
letnim dzieckiem poszukuje 2 pokojowego
samodzielnego mieszkania w Jeleniej Górze
od zaraz - 663 305 392
■ Pilnie wynajmę - Młoda para pilnie wynajmie
mieszkanie w Jeleniej Górze w cenie do 700 zł
+ liczniki - 880 759 343
■ Pokój 2 osobowy do wynajęcia pokój dla
pary w mieszkaniu 3 pok. mieszkanie jest
w pełni umeblowane, blisko centrum, mila i
spokojna atmosfera, koszt wynajmu to 500 zł
+ rachunki do podziału - 880 564 721
■ Pokój dwuosobowy KK - Wynajmę studentkom pokój dwuosobowy w nowym mieszkaniu.
Umeblowana kuchnia , super łazienka z pralką
automatyczną. Mieszkanie znajduje się na
terenie KK ul. Kadetów - 603 845 853
■ Pomieszczenia biurowe - Do wynajęcia
pomieszczenia biurowe :19 m2, 23 m2, 18,5
m2, 15,5 m2 Jelenia Góra ul. Wiejska 29 605
661 481 - 075 75 439 65
■ Poszukuję do wynajęcia - Poszukuje
umeblowanego mieszkania 1 pokojowego
do wynajęcia, najchętniej na Zabobrzu - 507
971 784
■ Poszukuję do wynajęcia - Młoda pracująca
para bez nałogów poszukuje do wynajęcia tanio
mieszkania (2pok lub kawalerka) w centrum
Jeleniej Góry lub okolicach gg 6519139 - 661
787 977
■ Poszukuję garażu - Poszukuję garażu do
wynajęcia w Kowarach - 889 893 553
■ Poszukujemy współlokatora/ki - poszukujemy do pokoju 2 osobowego w mieszkaniu 3
pokojowym. Wysoki standard, blisko centrum,
miła atmosfera, cena 300zł+rachunki - 880
564 721
■ Przyjmę na mieszkanie - Możliwość
zamieszkania za mną w przytulnym domu
z kominkiem dla dziewczyny, w zamian za
pomoc przy drobnych pracach domowych
GG 397540, mail msb13@tlen.pl Hania - 510
292 409
■ Szukam lokalu powyżej 50m na sklep z
odzieżą używaną - 692 435 275
■ Szukam lokalu lub powierzchni handlowej
w sklepie z artykułami spożywczymi w Jeleniej
Górze lub w okolicach. - 509 211 282
■ Szukam lokalu handlowego do wynajęcia w
centrum Jeleniej Góry - 603 948 774
■ Szukam lokalu JG - poszukuje lokalu
w centrum Jeleniej Góry od 1 kwietnia.
przeznaczenie usługi, max 2 piętro, 10-30 m2
- 606 923 954
■ Szukam małego mieszkania dla 2 - SZUKAM
małego mieszkania dla 2 osób od zaraz, opłaty
do 650zł + liczniki proszę o kontakt pod e-mailem Lukasz424@onet.eu - 13.03.08
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w Jeleniej
Górze, najlepiej blisko centrum, na dłuższy
okres czasu. Niedrogo. Kontakt pod adresem
email alicjag2@wp.pl - 511 497 605
■ Szukam pokoju - szukam do wynajęcia
ładnego pokoju, najlepiej blisko centrum, ewentualnie kawalerki do 650 zł - 507 125 014
■ Szukamy mieszkania - Od 1 kwietnia wynajmiemy mieszkanie 2- pokojowe umeblowane,
do 800zł+ media, najlepiej na Zabobrzu,
■

centrum. Studentki 665 733 413 - 603
286 589
■ Tanie pokoje dla studentów - Bardzo tanio
wynajmę dwa pokoje jednoosobowe dla studentów. Bardzo dobry dojazd do uczelni: jedynka
jedzie pod samo Kolegium Karkonoskie. Duża
wspólna kuchnia, dwie lodówki, dwie łazienki z
kabiną prysznicową, umywalką, wc. W każdym
pokoju jest Internet. Cena: 250 zł za miesiąc
- 075 752 21 57
■ Wezmę dzierżawę Karpacz - Wezmę w
dzierżawę pensjonat lub dom pensjonatowy w
Karpaczu - 663 937 173
■ Wezmę w dzierżawę - Pensjonat w Szklarskiej Porębie - duże doświadczenie - 502
108 290
■ Wezmę w dzierżawę - Wezmę w dzierżawę
pensjonat lub dom pensjonatowy w Karpaczu
- 663 937 173
■ Wynajmę - dom po kapitalnym remoncie
ok. 35 km od Jeleniej Góry w kierunku
Zgorzelca.700 zł miesięcznie + prąd - 692
789 271
■ Wynajmę - Do wynajęcia lokal (na przeciw
"PLUSA") 48,0 m2 - 509 480 205
■ Wynajmę - pilnie potrzebuje wynająć
mieszkanko najlepiej w Cieplicach do (łącznego
kosztu 1000zl) - 510 167 078
■ Wynajmę - lokal usługowy w Piechowicach przy głównej ulicy , 100m2. - 075 75
589 80
■ Wynajmę 2-u pokojowe - Wynajmę od 1
kwietnia br. mieszkanie 2-u pokojowe, nowe,
umeblowane (również studentom). Jelenia
Góra ul. Złotnicza Czynsz: 1.200 miesięcznie +
opłaty Kaucja: 2.000zł Pokazanie mieszkania i
spisanie umowy po świętach - 692 424 030
■ Wynajmę kawalerkę - Szukam kawalerki
do wynajęcia do 650 zł proszę o kontakt pod
e-mailem lukasz424@onet.eu mieszkanie
najlepiej jak by było na Zabobrzu - lukasz424@
onet.eu
■ Wynajmę mieszkanie w Jeleniej Górze na
parterze lub z winda na I piętrze, najlepiej nowe
lub po remoncie o wysokim standardzie może
być z umeblowana kuchnia - 793 367 561
■ Wynajmę mieszkanie - chciałabym wynająć
kawalerkę w okolicach Mysłakowic - 500
740 489
■ Wynajmę mieszkanie - mam do wynajęcia
mieszkanie 2- pokojowe 65 metrów, nowe,
wysoki standard I piętro, kompletnie wyposażone ul. Kadetów koło kolegium karkonoskiego
od 1 kwietnia 2008 kontakt po godzinie 16.00
- 888 764 147
■ Wynajmę mieszkanie - Mieszkanie 2
pokojowe, 35m,na Zabobrzu II, po remoncie, w
pełni wyposażone (meble, agd, pralka), balkon
z widokiem na góry. 750 zł (w tym czynsz) +
liczniki( woda, gaz, prąd) - 793 510 519
■ Wynajmę mieszkanie dwupokojowe Zabobrze3, zadbane, parter, cena 500zł.Tel
od 6-22 - 660 738 111
■ Wynajmę na Zabobrzu - Pokoje dla studentek - 790 405 342
■ Wynajmę pomieszczenie w salonie fryzjersko - kosmetycznym pod usługi kosmetyczne
w Jeleniej Górze. - 501 468 300

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę piekarza do pracy w piekarni na
dobrych warunkach pracy - 075 762 14 69
■ Firma Zapotocki Schody zatrudni lakiernika
elementów drewnianych. Kontakt: tel. 0695
400572

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Firma Zapotocki Schody zatrudni stolarzy.
Kontakt: tel. 0695 400572
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry
oraz Mysłakowic - 605 097 861
■ Ankieter - Poszukuję młodą osobę do
przeprowadzania ankiet - 601 122 636
■ Atrakcyjna praca dla każdego - Dołącz do
prężnej firmy i zarabiaj!!! W ofercie firmy FM
jest 100 perfum, feromony, dezodoranty, wody
po goleniu, żele pod prysznic oraz balsamy o
zapachach znanych światowych marek (np.
davidoff, hugo boss, chanel itp.). Dostawa
darmowa od 210 zł w 2-3 dni - 663 911 800
■

Zakład podukujący
zabawki drewniane
- Pilchowice zatrudni
stolarza
- 075 713 70 08
- 602 716 000

Barmanka - Przyjmę do pracy na stanowisko barmanka. Więcej informacji telefonicznie,
bądź pod adresem "TaDo", ul. Karola Miarki 44,
Jelenia Góra - 075 76 78 641
■ 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
605 661 481 - 075 75 43 965
■ Budowlańców - Poszukuję chętnych osób
do pracy na budowie we Wrocławiu. Docieplenia, regipsy. - 663 500 666
■ CRK Centrum Rekrutacji Kadr - Agencja
Pośrednictwa Pracy - dla doświadczonych
pracowników i specjalistów z różnych branż,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605
661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl - 075
75 43 965
■ Cv + list motywacyjny = sukces - Tanie i
profesjonalne przygotowanie cv i listu motywacyjnego. Doświadczenie i skuteczność.
Przekonaj się, że warto w siebie inwestować!
- 668 455 013
■ Dietetycy kosmetyczki - Poszukuję dietetyków i kosmetyczki do współpracy w oparciu
o umowę kontraktową z firmą HERBALIFE
Kontakt telefoniczny lub e-mail: bobowskiw@
tlen.pl - 785 636 539
■ Doradca finansowy - Od Kandydatów
oczekujemy: - minimum średniego wykształcenia - komunikatywności - znajomości obsługi
komputera - mile widziane prawo jazdy CV i
list motywacyjny prosimy wysyłać na adres
email: biurowbk.cu@o2.pl 608 032 499
- 075 64 65 050
■ Dozorca parkingu - Zatrudnię osobę niepełnosprawną (II lub III grupa) do pracy na
parkingu strzeżonym w Jeleniej Górze. Proszę
o zgłoszenia telefoniczne od poniedziałku do
piątku w godzinach 9 - 17, nr tel. 506 - 662
- 307. - 506 662 307
■ Firma budowlana - poszukuje wykwalifikowanych pracowników w zawodzie murarz
- tynkarz, cieśla, dodatkowy atut - prawo
jazdy. praca na etat, dobre warunki płacowe.
- 503 069 600
■ Firma Kosmetyczna zatrudni młode dziewczyny na umowę wiek nie ma granic więcej
informacji na email oriflame_1983@o2.pl
- oriflame_1983@o2.pl
■ Godne życie i zarobki - Masz już dość
ciągłego szukania pracy bądź pracy za głodową
pensję? Nigdzie Cię nie chcą bo nie masz odpowiedniego doświadczenia? My Cię przeszkolimy
■

i damy Ci możliwość godnego życia. Wszystko
zależy od Ciebie - 607 122 636
■ Internetowy biznes - Jeśli chcesz zarabiać
nie wychodząc z domu, napisz: asia01@onet.
eu - 500 278 953
■ Zatrudnimy Inżyniera lub technika ze
znajomością Autocada w dziale przygotowania
produkcji - 75 75 28 232
■ Kasjer/kasjerka - Adecco Poland pilnie
poszukuje osób na stanowisko: Kasjer/
ka. Wymagania:książeczka sanepidowska,
doświadczenie w pracy na w/w stanowisku.
Oferujemy: Atrakcyjne warunki pracy. Osoby
zainteresowany prosimy o przesyłanie Cv na
adres:a.rozmus@adecco.pl - 076 862 97 94
■ Kasjerzy potrzebni od zaraz!!! - Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku
kasjer/kasjerka. Wymagania: książeczka sanepidowska, doświadczenie na w/w stanowisku.
Prosimy o przesyłanie Cv na adres:a.rozmus@
adecco.pl - 076 862 97 94
■ Kelner do pracy w hotelu. Znajomość języka
niemieckiego, angielskiego. - 501 224 729
■ Kierowca kat. d - Firma RO-KO Car Service
z siedzibą w Jeleniej Górze zatrudni kierowcę
autobusu, prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz
osób. - 514 800 710
■ Konserwator w hotelu - Konserwator do
pracy w hotelu. - 501 224 729
■ Krawcową do pracowni - zatrudnię krawcową do pracowni artystyczno krawieckiej w
centrum Jeleniej Góry - 507 377 077
■ Krawcową do pracowni zatrudnię - krawcową do pracowni zatrudnię - 507 377 077
■ Lekka fizyczna dla kobiety - Lekka praca
fizyczna dla kobiety w pracowni ceramiki artystycznej na okres kilku miesięcy z możliwością
zatrudnienia na stałe. Płaca min. 6 zł netto na
godzinę. Informacje szalekceramika@op.pl
- 607 307 977
■ Magazynier wyrobów gotowych - Wepa
Professional Piechowice S.A.- producent
papieru toaletowego i ręczników higienicznych
zatrudni magazynierów wyrobów gotowych.
Wymagane uprawnienia na wózki widłowe.
Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail:
wokon@wepro.com.pl. - 75 754 78 18
■ Masz już dość swojego szefa? - Jesteś na
tyle odważna/y i kreatywna/y aby być szefem
dla samego siebie? Jeżeli tak to pomożemy Ci
w tym. Zrób pierwszy krok i zadzwoń - 607
122 636
■ Na produkcji - Wepa Professional Piechowice S.A. - producent papieru toaletowego i
ręczników higienicznych zatrudni mężczyzn w
dziale produkcyjnym. Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.

Tysiąclecia 49 - e-mail: wokon@wepro.com.pl
- 75 75 478 18
■ Niania, Staniszów - Poszukujemy niani do
rocznej dziewczynki w Staniszowie. Praca od
drugiej połowy kwietnia. - 603 445 535
■ Opieka - Zaopiekuję się starszą osobą,
posprzątam , ugotuję itp. adres kinga_43@
op.pl - 889 315 781
■ Opiekunki do Niemiec - Potrzebne opiekunki
do osób starszych na ter. Niemiec wiek od 25lat
wymagana znajomość języka niem. w stopniu
podst. Wynagrodzenie od 1000do1300euro,
zwrot koszt. Podróży 90 euro. Odpisuje na
meile. E-mail: altenpflege.de@vp.pl - 669
494 854
■ Pałac Łomnica szuka pracownika - Pałac
Łomnica poszukuje pracownika gospodarczego, w średnim wieku (35-50 lat) z zamiłowaniem do pracy, uczciwego i solidnego.
- 075 71 30 460
■ Pasywny zarobek - Informacje na a.ch@epf.
pl - 886 214 210
■ Pilnie poszukuję webmastera do pomocy.
gg:6645856 Marcinswiniarski1@o2.pl - 669
417 059
■ Pokojowa do pracy w hotelu. - 501 224
729
■ Pomoc kuchenna do pracy w hotelu.
- 501 224 729
■ Pomoc kuchenną w Karpaczu - Zatrudnimy
pomoc do kuchni na dobrych warunkach
najlepiej z okolic Karpacza. Praca całoroczna
na stałe - 500 183 196
■ Poszukiwany kurier od zaraz - Pilnie poszukiwany, auto firmowe. Prawo jazdy kat. B min.
3 lata. Znajomość rejonu Cieplice, Sobieszów, Podgórzyn mile widziana. CV na maila:
boosterpl@gmail.com - 665 400 003
■ Poszukuję tipserki - która robi paznokcie
żelowe - GG 6145928
■ Potrzebna Pani do prac domowych od
godz.11 do 15 30 na terenie Jeleniej Góry
wiadomość do godz. 15 - 503 142 701
■ Dolfamex Sp.zo.o. w Jeleniej Górze pilnie
poszukuje pracownika do Działu Księgowości
- 075 75 22 811
■ Zatrudnimy ambitnych i kreatywnych do
30 lat - 075 764 70 19
■ Praca biurowa - Zatrudnię na stanowisko:
ASYSTENT KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWY Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie,
znajomość programów księgowych. CV i list
motywacyjny proszę przesyłać na
adres e-mail: edytamakowska2@
wp.pl - 20.03.2008
■ Praca dla cieśli szalunkowych
- AMB J.C. oferuje miejsca pracy
wraz z prowadzeniem działalności w

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

GOSIA
Tel. 663 663 647
e-mail: g
 kowalska@jelonka.com

Niemczech dla: - zbrojarzy - betoniarzy - cieśli
szalunkowych Doświadczonych pracowników
w w/w zawodach prosimy o przesłanie CV
lub kontakt: Tel / Fax: 0049 212 226 34 54
E-mail: kontakt@amb-jobsconsulting.eu - 0049
212 22 63 454
■ Zatrudnię kosmetyczkę do salonu kosmetycznego w pełni wyposażonego w salonie
fryzjersko-kosmetycznym w Jeleniej Górze.
- 501 468 300
■ Potrzebne opiekunki do osób starszych
na ter. Niemiec wiek od 25lat wymagana
znajomość języka niem. w stopniu podst.
Wynagrodz. od 1000do1300euro, zwrot
koszt. Podróży 90 euro. Odpisuje na meile.
Tel.669494854 E-mail: altenpflege.de@vp.pl
- 669 494 854
■ Praca dla spawacza - praca dla spawacza
2000 netto - 600 546 782
■ Zatrudnimy stolarza maszynowego. Wymagania: doświadczenie lub wykształcenie
adekwatne do proponowanego stanowiska
ZORKA SP. Z O.O. , UL.DWORCOWA 19, JELENIA
GÓRA E-MAIL: ZORKA@ZORKA.PL - 075 64
66 300
■ Praca dla stolarza i lakiernik - Zatrudnię
stolarza i lakiernika do pracy przy produkcji
pudełek drewnianych. Kontakt w godz. 8.0015.00 Tel. 075 75 53 251
■ Zatrudnię osoby uczące się (pełnoletnie)
na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze na
stanowiska: pracownik hali, kasjer. Oferujemy
umowę zlecenie, dogodne godziny pracy, atrakcyjne stawki godzinowe. Wymagana aktualna
książeczka sanepidu. - 664 043 530
■ Praca dodatkowa - Praca dodatkowa jako
dystrybutor perfum - 501 784 304
■ Praca dorywcza dla studentów - praca
fizyczna ( dla mężczyzn) w firmie zajmującej
się przeprowadzkami. donpakeros@vp.pl 516
146 075 - 075 76 73 971
■ Praca na budowie-Niemcy - AMB J.C.
oferuje miejsca pracy wraz z prowadzeniem
działalności w Niemczech dla: - cieśli szalunkowych - oraz doświadczonych pracowników
do wykończenia wnętrz budynków - regipsy
Doświadczonych pracowników prosimy o
przesłanie CV lub kontakt: E-mail: kontakt@ambjobsconsulting.eu - 0049/2122263454
■ Praca od zaraz - praca od zaraz na stoisku
z cukierkami w pasaż - Tesco. Atrakcyjne

Abc

wynagrodzenie. Praca na 2 zmiany - kontakt na
stoisku lub tel. - 792 005 231
■ Praca od zaraz – opieka - Niemcy - Praca
od zaraz do opieki przy starszych osobach.
Zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd - gratis.
Wynagrodzenie ponad 1000Euro/mies.
wymagana znajomość języka niemieckiego
- 501 346 583
■ Praca sezonowa w Niemczech - Poszukuję
trzech studentów do pracy sezonowej w
Niemczech przy zbiorze tytoniu ( lipiec sierpień
). W grupie pracuje trzech studentów i ja, żaden
kołchoz z setką pracowników. Dobre warunki
socjalne - 502 662 100
■ Praca stała - Firma handlowa zatrudni
osoby do 30 roku życia , mile widziane prawo
jazdy kat B - 075 764 70 17
■ Praca- stacja paliw - Zatrudnię pracownika
na Stacją Paliw w Karpaczu! - 609 873 057
■ Praca w banku! Lubań/Bogatynia - Zatrudnię do nowo powstającej placówki bankowej w
Lubaniu oraz Bogatyni. Wymagane doświadczenie zawodowe - 667 733 777
■ Praca w biurze kredytowym - BTF Sp. zo.o.
zatrudni osobę wymagania : -wykształcenie
średnie -wiek powyżej 30 lat -niekaralność
- doświadczenie w sprzedaży kredytów Gwarantujemy: -umowę o pracę -dodatkową prowizję
za osiągnięte wyniki sprzedaży CV wraz z listem
motywacyjnym proszę kierować na emaila btf@
btf.pl - 509 375 412
■ Praca w Karpaczu - Hotel w Karpaczu
zatrudni pomoc kuchenną na dogodnych
warunkach najlepiej z okolic Karpacza - 500
183 196
■ Pracowników budowlanych - przyjmę
pracowników budowlanych z doświadczeniem,
prace ogólnobudowlane- remonty, instalacje
elektryczne. Bardzo dobre zarobki. - 793
367 561
■ Pracowników budowlanych - firma przyjmie
pracowników budowlanych z doświadczeniem a głównie regipsiarzy, płytkarzy. Praca
na terenie J. Góry, Bardzo dobre warunki
finansowe. Tylko chętnych i poważne oferty.
- 793 367 561
■ Pracowników budowlanych Holandia
- Firma poszukuje pracowników budowlanych
chętnych do pracy w Holandii, Regips, Kafelkowanie, Instalacje hydrauliczne, Instalacje elektryczne. Dojazd na własny koszt ok. 110euro.
hotel na koszt firmy oraz posiłki w stołówce
robotniczej oferty składać na ART-CAR4@
WP.PL - 11.03.2008
■ Pracowników do dociepleń - Firma zatrudni
pracowników do ociepleń budynków, ogólno-
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budowlanych praca od zaraz na terenie J.G
- 603 332 134
■ Pracownik transportu - WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SA zatrudni pracowników do
pracy w transporcie. Wymagane uprawnienia
na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.pl.
- 75 75 478 18
■ Przedstawiciel bankowy - poszukujemy
kandydata do pracy na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL BANKOWY w Jeleniej Górze. Preferowani renciści, emeryci, studenci. Atrakcyjne
wynagrodzenie prowizyjne, elastyczny czas
pracy, praca na terenie Jeleniej Góry i okolic
- napisz :krzy.bed@qmail.com lub zadzwoń
- 609 413 293
■ Recepcjonista - Recepcjonista/-stka do
pracy w hotelu. Znajomość języka niemieckiego, angielskiego. Obsługa komputera
- 501 224 729
■ 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 - 30.03.2008
■ Spec.d/s wynagrodzeń i kadr - Zatrudnimy
specjalistów w dziale wynagrodzeń i kadr.
WYMAGANIA: znajomość przepisów prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, 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 - 075
■ Sprzedawca go sport - Sklep sportowy Go
Sport poszukuje kandydatów na stanowisko
sprzedawcy! Oferujemy pracę na cały etat.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie cv
i listów motywacyjnych na adres: gosport210@
interia.pl lub bezpośrednio do sklepu - 757
531 125
■ Stażysta do biura rachunkowego - lubisz
księgowość? -napisz: kadry_bra@op.pl - 075
64 31 917
■ 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 75 478 18
■ Szukam opiekunki z terenu Cieplic (ważne)
dla rocznego chłopca - 501 544 978

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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W transporcie - WEPA PROFESSIONAL
PIECHOWICE S.A. zatrudni pracowników na
stanowisko: pracownik transportu. Wymagane
uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 75 75 478 18
■ Zatrudnię barmankę - Bar w centrum
Jeleniej Góry - 693 020 970
■ Zatrudnię do cukierni - cukiernika, pomoc
w Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię kierowcę - Masarnia zatrudni
kiurowce do rozwozu mięsa i wędlin. Informacje
pod numerem telefonu 075 764 70 85 Praca
w godzinach od 06.00 do 16.00 oferta ważna
do 15.03.08 Proszę dzwonić do godziny 15.00
- 075 764 70 85
■ Zatrudnię - sprzedaż okularów - Witam
zatrudnię osoby do sprzedaży okularów w
Jeleniej Górze i w Cieplicach - 607 145 119
■ Zatrudnimy kierowcę autobusu - Firma
RO-KO Car Service Spółka z o.o. z siedzibą w
Jeleniej Górze zatrudni kierowcę autobusu,
prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz osób.
- 514 800 710
■ Zatrudnimy magazyniera - Firma FX Sport
Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko
Magazynier. Wymagana znajomość języka
angielskiego. Aplikacje prosimy składać w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23. - 075
64 50 830
■ Zlecę napisanie pracy - Poszukuję osoby
odpowiedzialnej i doświadczonej do napisania konspektu oraz pracy maturalnej - GG
6145928
■ Zlecę napisanie pracy - Poszukuję odpowiedzialnej i doświadczonej osoby która napisze
konspekt i pacę maturalną - 501 816 592
■ Zostań konsultantką Avonu - Interesujesz
się kosmetykami. Prezenty na powitanie
- 668 230 498
■

PODEJMĘ PRACĘ
Poszukuję w Karpaczu opiekunki do4latka na soboty i niedziele do 45 l – 785
441 350
■ Malowanie-remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe 691
936 900
■ Szukam pracy może być opieka nad starszą
osobą. Mam 45 lat 694 188 607
■ Praca w Karpaczu - gastronomia. Przyjmę
panie - praca od kwietnia 665 962 870
■ Malowanie - remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe 691
936 900
■ Małżeństwo zaopiekuje się domem lub
mieszkaniem - jesteśmy sumienni i odpowiedzialni 692 159 741
■ Podejmę prace w firmie sprzątającej, szycie, opieka, ekspedientka - jestem dyspozycyjna
- Mam 39 lat. 513 485 763
■ Szukam pracy przy załadunkach i rozładunkach do prac ziemnych (wykopy), a także przy
przeprowadzkach 608 853 596
■ Kobieta poszukuje pracy przy renowacji
mebli czyszczenie bejcowanie politura lub jako
pomoc do kuchni 509 541 770
■ Absolwentka elektroniki i telekomunikacji
podejmie prace na terenie Jeleniej Góry
również w charakterze przyuczenia - dobra
znajomość komputera 512 303 844
■ Podejmę każdą pracę chałupniczą 791
163 535
■ Samotna matka z dzieckiem niepełnosprawnym podejmie się opieki nad osobą starszą w
zamian za pokój – pilne – 785 123 724
■

Szukam pracy: remonty mieszkań,
regipsy, wykończenia – 885 745 245
■ 15-latki poszukują pracy - Szukamy pracy
jakiej kolwiek od zaraz najlepiej na terenie
Jeleniej Góry / Cieplic .... dzwonić o każdej porze
zawsze odbiorę. - 798 075 944
■ Anna 22 lata, ambitna, zdolna - Dziewczyna młoda ze średnim wykształceniem i
znajomością języka angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym poszukuje pracy.
Jestem osobą o miłej aparycji, komunikatywną,
dyspozycyjną, nie boję się nowych wyzwań.
Mile widziana praca ze stałym wynagrodzeniem
075 767 92 98 - 510 247 466
■ Chętny do rozwożenia pizzy - kierowca z
samochodem podejmie prace np. rozwożenie
pizzy itp. - 668 461 015
■ Dodatkowa praca (kat. b p.j.) - Mama na
imię Kamil mam 20 lat Podejmę dodatkową
prace po godzinie 16 posiadam prawo jazdy
kategorii B szybko sie uczę, ambitny, spokojny
- 508 443 027
■ Doświadczenie w stolarce pcv - Szukam
pracy w stolarce okien PCV na produkcji lub
montaż mam doświadczenie 10 lat posiadam
prawo jazdy - 512 13 4210
■ Emeryt podejmie pracę - sprawny emeryt z
wykształceniem średnim energetycznym, znajomość komputera z samochodem osobowym,
podejmie prace jako konserwator w szkołach,
firmach lub inne propozycje. - 698 674 272
■ Fizjoterapeuta szuka pracy - Szukam pracy
jako fizjoterapeuta! - 661 542 405
■ Fryzjerka na douczenie .... - Jestem po
kursie fryzjerskim i podejmę pracę jako pomoc
fryzjerska, gdyż nie czuje się jeszcze na siłach
do samodzielnej pracy w zamian za możliwość
douczenia zawodu... - 501 082 543
■ Główna księgowa - Księgowa ze stażem w jednostce budżetowej (stanowisko
samodzielnej księgowej), w prowadzenie
spółek ( główna księgowa, kierownik biura)
z wyższym wykształceniem podejmie prace w
biurze rachunkowym, prowadzeniu biura, itp.
Znajomość PŁATNIKA, SIGID, MS OFFICE chętnie
prześle swoje CV - 512 334 536
■ Kelnerka podejmie pracę - Młoda kelnerka,
doświadczona w zawodzie, podejmie pracę na
terenie Jelenia Góra-Cieplice. Tylko poważne
oferty. - 513 762 232
■ Kierowca - Kierowca kat. B,C z doświadczeniem poszukuje pracy , znajomość języka
angielskiego, aktualne badania, kurs na
przewóz rzeczy. - 697 990 390
■ Kierowca - szuka pracy kat. bcde, kurs na
przewóz rzeczy i osób, świad. kwal. doświadczenie - 515 558 653
■ Posiadam Prawo Jazdy kat. B,C oraz wszystkie badania lekarskie. Mam doświadczenie w
transporcie. - 600 055 024
■ Kierowca bcde - kierowca 28 lat wszystkie
kat prawa jazdy kurs na przewóz osób i rzeczy
ważne badania karta tacho, doświadczenie
w ruchu międzynarodowym, język niemiecki
angielski - 515 558 653
■ Kierowca c+e - Dyspozycyjny kierowca kat.
C+E, świadectwo kwalifikacji oraz niezbędne
uprawnienia podejmie pracę. - 888 604 633
■ Kierowca c+e podejmie prace - Mam 40 lat
jestem osoba uczciwa i sumienna. Posiadam
prawo jazdy kat.C+E, świadectwo ukończenia
kursu na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne dla kierowców ważne do 2010r - szukam
stałej pracy - 608 329 971
■ Kierowca kat. b - Student, podejmie pracę
jako kierowca, kat. B. Doświadczenie, zna■

jomość dokumentów (faktury itp.)
- 607 977 891
■ Kierowca, magazynier - podejmie prace,
kat. B + uprawnienia na wózki widłowe - 668
025 036
■ Logopedka szuka pracy - Jestem zeszłoroczną absolwentką polonistyki i logopedii na
Uniwersytecie Wrocławskim - podejmę pracę w
swoim zawodzie, możliwość prywatnych zajęć
(NIEDROGO!) z dziećmi w normie intelektualnej
oraz z upośledzonymi (dojeżdżam); mam duże
doświadczenie i wiele zapału do pracy. Kontakt:
661 692 677 - 661 692 677
■ Młoda osoba poszukuje pracy - dyspozycyjna, komunikatywna, sumienna, kreatywna,
obsługa komputera, umiejętność pracy w
zespole i na samodzielnym stanowisku, znajomość pracy biurowej, kadr, handlu : podejmie
pracę w normowanych godzinach na umowę
- 605 354 541
■ Młody 25 lat, ambitny, pracowity - przy
dociepleniach lub tynkach agregatem - budowlanka - 721 651 633
■ Młody, dyspozycyjny - 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. - 696 441 067
■ Młoda, 5letnie doświadczenie w marketingu, obsł. komputera, 3języki obce. Nie jestem
wymagająca co do płacy, chcę tylko móc żyć
normalnie w Jeleniej Górze i mieć ciekawe
zajęcie. Co prawda nie ukończyłam studiów,
brak prawa jazdy, ale jestem komunikatywna,
otwarta i chcę pracować!nyna25@op.pl - 503
093 588
■ Nauczyciel anielskiego, pedagog
- Szukam pracy w H.R. biegły angielski,
31 lat, 8 lat doświadczenia w nauczaniu
- 0048504199700
■ Niania szuka pracy - zaopiekuje się dzieckiem 2-5 letnim w Jeleniej Górze. Mam sama
4 letniego synka. Sobota niedziela również do
dyspozycji. - 781 146 031
■ Niania z doświadczeniem ! ! ! - Zaopiekuję
się dzieckiem 3,4 lub 5-cio letnim, które niechętnie chodzi do przedszkola. Oferuję: dobrą
opiekę, komfortowe warunki ( mieszkanie z
wielkim ogrodem i placem zabaw - ogrodzone)
i dużo dobrej zabawy. - 888 781 682
■ Niepełnosprawny podejmie pracę Podejmę prace Wykształcenie Zawodowe ,
zawód sprzedawca , Posiadam orzeczenie o
Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
dawna 2 grupa. Szybko się uczę nowych rzeczy
jestem sumienny rzetelny szybko nawiązuje
kontakt z ludźmi - 781 857 655
■ Operator, kierowca - operator koparko
ładowarki, kierowca BCE - 500 038 670
■ Opieka. pilne! - Zaopiekuję się dzieckiem
lub starszą osobą od zaraz, najlepiej na terenie
Jeleniej Góry. - 075 64 123 82
■ Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą
od zaraz, najlepiej na terenie Jeleniej Góry.
- 075 64 123 82
■ Osobą starszą - zaopiekuję się z Jeleniej
Góry i okolic osobą starszą, schorowaną,
przy czym posprzątam, ugotuję itp. adres
kinga_43@op.pl - 889 315 781
■ Pilnie podejmę pracę kierowcy - posiadam
kat b i c duże doświadczenie, kurs na przewóz
rzeczy, obsługa wózka widłowego, język angielski, obsługa komputera, wykształcenie średnie z
maturą. Pozdrawiam - 603 232 616

Pilnie poszukuję pracy - Młoda (21 lat),
sumienna, odpowiedzialna i ambitna kobieta
podejmie prace na terenie Jeleniej Góry.
Znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej.
Doświadczenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. kasia198723@wp.pl - 662 152 911
■ Pilnie poszukuję pracy - Młoda (21 lat),
sumienna, komunikatywna, odpowiedzialna,
ambitna, niepaląca kobieta podejmie prace
na terenie Jeleniej Góry. Znajomość obsługi
komputera, kasy fiskalnej. Doświadczenie na
stanowisku kasjer - sprzedawca. Prawo jazdy
kat. B kasia198723@wp.pl - 662 152 911
■ Podejmę dodatkową pracę - podejmę
dodatkową pracę prawo jazdy kat. b,c, uprawnienia na podesty przenośne i HDS-y - 600
557 218
■ Podejmę każdą prace - od zaraz poszukuje
pracy w Jeleniej Górze, Cieplicach. mężczyzna,
22 lata, bez zobowiązań, dyspozycyjny, znajomość komputera. każda praca powyżej 1000
netto - 600 768 544
■ Podejmę pracę - Dietetyk podejmie pracę.
Licencjat z wychowania fizycznego. - 696
441 067
■ Podejmę pracę - w Jeleniej Górze, wiek
21 lat, oferty proszę składać telefonicznie
- 607 050 769
■ Podejmę pracę - Kobieta po szkole gastronomicznej poszukuje pracy. Proszę o poważne
oferty - 513 762 232
■ Podejmę pracę - Młody, rzetelny z wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem w
pracy w magazynie podejmie pracę niekoniecznie zgodną z wykształceniem. - 696 441 067
■ Podejmę pracę - W KARPACZU [stróż, konserwator, prace remontowe - 605 194 983
■ Podejmę pracę - od lipca [ solarium,
hurtownia, sklep - nie spożywczy - w Jeleniej
Górze 25 lat, średnie - 696 889 882
■ Podejmę pracę - Młody, rzetelny, dyspozycyjny. Wykształcenie pedagogiczne. 7 lat
doświadczenia w magazynie, uprawnienia
na wózki widłowe. Pół roku doświadczenia
w handlu i obsłudze klienta. Szybko uczę
się nowych umiejętności. Podejmę pracę
niekoniecznie związaną z wykształceniem.
- 696 441 067
■ Podejmę pracę - Studentka piątego roku
szuka pracy najlepiej praca biurowa, może być
na pół etatu - 508 127 521
■ Podejmę pracę - podejmę pracę. Wiek
29 lat, średnie wykształcenie na dwie lub
jedna zmianę w Jeleniej Górze od zaraz - 889
559 888
■ Podejmę pracę - na pełny etat. Wykształcenie średnie techniczne. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Kontakt benhal@wp.pl - 694 949 941
■ Podejmę pracę - Kobieta po szkole gastronomicznej poszukuje pracy. Proszę o poważne
oferty - 513 762 232
■ Podejmę prace dodatkową - 22 letnia
uczennica szkoły kosmetycznej podejmie prace
dorywcza może to być opieka nad dzieckiem
bądź praca w sklepie . Więcej informacji pod nr
GG 5021480 - 503 466 309
■ Podejmę pracę jako kierowca - prawo jazdy
kat. b,c,d,e, kurs na przewóz rzeczy i osób,
doświadczenie - 515 558 653
■ Podejmę pracę jako sprzedawca - na
1/2,lub 3/4 etatu jako sprzedawca - 785
134 369
■ Podejmę pracę na promocjach - jestem
studentką i szukam pracy na weekend - 791
506 960
■

Podejmę pracę jako pomocnik kucharza
- 791 071 076
■ Podejmę prace w Holandii - posiadam
konto w banku Holenderskim oraz numer sofi.
Pozdrawiam, Robert - 665 540 847
■ Podejmę się pracy - jestem prostym
i uczciwym człowiekiem szukam zwykłej
fizycznej pracy. jestem z okolic Lubania. bardzo
potrzebuje tej pracy mam dziecko małe do
utrzymania. Proszę o kontakt. Jestem młody
25 lat i silny. Kazik - 693 502 132
■ Pomoc kuchenna - Podejmę pracę jako
pomoc kuchenna na terenie Jeleniej Góry i
okolic. - 513 171 765
■ Posprzątam na święta - Posprzątam mieszkanie, umyję okna, rożne prace porządkowe itp.
tanio i solidnie . - 697 138 006
■ Posprzątam twój dom - Szukam dodatkowego sprzątania. Najlepiej w soboty. Mogą to
być także biura. Dysponuję również jednym
dniem wolnym w tygodniu oprócz soboty.
Czekam na telefon. Pozdrawiam. - 665
719 027
■ Poszukuję pracy - Podejmę prace w sklepie
barze pizzerii lub do opieki nad dzieckiem, praca
w charakterze dorywczym. w weekendy i w
okresie czerwiec - październik - 601 478 122
■ Student o kierunku transport poszukuje
pracy w charakterze kierowcy, posiadam
prawo jazdy kat. B, C (rozpocząłem kurs C+E)
- 516 722 318
■ Poszukuję pracy - Poszukuję pracy głównie
w gastronomii jako pomoc kuchenna Jelenia
Góra i Cieplice, różna współpraca. Posiadam
ważną książeczkę sanepidu. gg:6645856
Marcinswiniarski1@o2.pl - 669 417 059
■ Poszukuję pracy chałupniczej - Poszukuje
dowolnej pracy chałupniczej, mam dużo czasu
siedząc w domu wiec mogę sie czymś zająć, z
góry mówię ze nie będę płacił jakiś pierwszych
kosztów (np 10 zł na kuriera) bardzo mi zależy
kontakt arczi19_19@op.pl - 888 362 346
■ Poszukuję pracy w solarium - Studiuję
dziennie i mam wyjątkowo więcej czasu wolnego, lecz mogłabym pracować w określonych
godzinach. Poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry, najlepiej w centrum :-) - 609 636 779
■ Praca - podejmę się sprzątania w godzinach
popołudniowych. Może być w sprzątanie w
domu lub w firmie. Na sms nie odpowiadam.
Monika - 600 424 887
■ Praca - Dyspozycyjny 24/h 30 lat, szukam
pracy na czarno - 665 665 131
■ Praca przy koniach - Pomogę przy koniach
w zamian za jazdę - 783 603 682
■ Praca sezonowa za granica – młoda,
odpowiedzialna kobieta szuka sezonowej pracy
w sierpniu i wrześniu za granica, najlepiej w
Niemczech przy zbiorach - 695 561 709
■ Praca w domu - Poszukuję pracy w domu.
Przepisywanie, formatowanie tekstów, dokumentów. Osoby zainteresowane proszę pisać
na e-mail: feless@o2.pl - 506 160 238
■ Praca w tygodniu i w sobotę - podejmę
każda prace po 15.00 mam ukończony kurs
na wózki widłowe, prawo jazdy kat. B (może
być praca w ochronie) - 516 747 720
■ Praca za granicą - Małżeństwo podejmie
pracę przy warzywach za granicą - kinga_43@
op.pl - 889 315 781
■ Prace sezonowe - Poszukuje pracy sezonowej dla trzech osób od kwietnia 2008
- 513 317 043
■ Przedstawiciel handlowy - Mam 24 lata.
Posiadam 3 letnie doświadczenie. Zajmowałem
stanowisko kierownicze w firmie handlowej.
Mam auto, stały dostęp do Internetu. Oczekuję
■

konkretnych propozycji pracy. Umowa o pracę
nie konieczna. e-mail:muszka82@wp.pl - 798
952 444
■ Przyjmę zlecenie na budowę dom - przyjmę
zlecenie na budowę domu jedno rodzinnego lub
wykonanie dachu - 721 321 115
■ Rozwiozę leki po aptekach - Przyjmę
zlecenie rozwożenia leków po aptekach - 604
186 987
■ Sprzątanie - posprzątam wszystko i wszędzie! - 669 948 089
■ Sprzedawca - Młoda, dyspozycyjna i
komunikatywna szuka pracy jako sprzedawca
w małym sklepie z odzieżą w Jeleniej Górze.
- 886 554 300
■ Sprzątanie - posprzątam wszystko i wszędzie! - 669 948 089
■ Sprzątanie (referencje) - Poprowadzę dom,
sprzątanie gotowanie. Wieloletnie doświadczenie poparte referencjami. Teren Jeleniej Góry
- 661 238 488
■ Średnie, kat b własny samochód - Mam 20
lat. Wykształcenie średnie. Posiadam własny
samochód osobowy i doświadczenie w pracy
jako kierowca. Jeśli ktoś potrzebuje kierowcy,
bądź pracownika posiadającego własny samochód, to proszę zadzwonić lub przesłać ofertę
na mail: alo88@vp.pl - 606 101 915
■ Studentka drugiego roku Wyższej Szkoły
Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu o
kierunku Administracja uczaca się zaocznie
szuka pracy najchętniej biurowej mój kontakt:
martitka8@vp.pl - 601 167 132
■ Studentka szuka pracy - Jestem na drugim
roku studiów zaocznych i chętnie podejmę
pracę najchętniej biurową - 601 167 132
■ Szukam pracy na pół etatu lub kilka razy w
tygodniu(poniedziałek, wtorek, piątek) mam
doświadczenie przy wprowadzaniu danych
do komputera oraz pracy w sekretariacie.
- 603 228 180
■ Studentka V roku AE poszukuje pracy
( najchetniej biurowej)na terenie Jeleniej
Góry. Kontakt pod e-mailem: studentkaae@
o2.pl - 075
■ Student 2-go roku poszukuje pracy na
weekendy. Podejmę każdą pracę, najlepiej
w gastronomii. Posiadam prawo jazdy kat. B
- 517 200 087
■ Student podejmie się pracy weekendowej.
Znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego, miłe usposobienie, komunikatywność,
doświadczenie zawodowe (praca w sklepie oraz
barze). - 667 253 135
■ Sumienny, podejmie pracę - 33 lata,
podejmie pracę na pełny etat. - 505 738 743
■ Szukam pracy - 24 lata, rencistka, szukam
dodatkowej pracy, studiuje zaocznie(co drugi
weekend wyjazd na studia), wykształcenie
wyższe licencjat z pedagogiki. odpowiedzialna,
komunikatywna, szybko uczę się nowych
obowiązków. Marzena a-mail: szmetrling@o2.pl
- 503 128 241
■ Szukam pracy - do przyuczenia II grupa
- 663 044 949
■ Szukam pracy - podejmę każdą prace
-wykształcenie średnie-Technik elektronikuprawnienia na wózki widłowe -prawo jazdy
kat. B - 516 747 720
■ Młody, dyspozycyjny podejmie pracę. 7 lat
doświadczenia w magazynie. Uprawnienia na
wózki widłowe. - 696 441 067
■ Młoda, energiczna dziewczyna podejmie
pracę na stanowisku- sprzedawca. Posiadam
duże doświadczenie w zawodzie. - 663
577 394

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Jestem młodą, energiczną, komunikatywną
osobą - poszukuję pracy satysfakcjonującej i
dobrze płatnej pracy. Mam doświadczenie w
gastronomii ,kurs menedżerski, jestem otwarta
na nowe wyzwania. - 601 590 788
■ Szukam pracy - Młody, wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. "B" (doświadczenie
w prowadzeniu sam. dostawczych), obsługa
komputera, dobra znajomość języka niemieckiego, książeczka sanit. - epid., szuka pracy
cezary_a@poczta.fm - 609 064 254
■ Szukam pracy - 45- letnia kobieta, poszukuję zatrudnienia- najchętniej na 0,5 etatu
- 694 188 607
■ Szukam pracy - podejmę prace na budowie
do wykończeń(płytki, regipsy, itp.) uprawnienia
prawo jazdy kat. B uprawnienia na wózki
widłowe - 792 819 271
■ Szukam pracy - Jestem na zasiłku przedemerytalnym. wykształcenie techniczne, prawo
jazdy B, komputer, internet -mogę pracować w
ochronie, branży mechanicznej, meblowej ako
niwelator, hurtownie, inne - jestem zainteresowany pracą na 1/2 1/4 etatu, dorywczo
- 501 928 373
■ Szukam pracy - najlepiej za granicą pracowałem jako kucharz na pizzy i na grillu .
stolarz, budowlanka i dekarz. Jestem z Jeleniej
Góry i też by mnie interesował wyjazd za granice
- 512 204 020
■ Szukam pracy - Ambitna, komunikatywna,
dyspozycyjna podejmie prace najchętniej w
małym sklepiku z odzieżą - 508 290 954
■ Szukam pracy - sumienna, lojalna sanepidowska książeczka zdrowia, znajomość ob.
komputera, kasy fiskalnej, ksero, j.angielski
- komunikatywny-/LO; tech.hotelarstwa/
- 781 957 436
■ Szukam pracy dodatkowej - Jestem osoba z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
szukam pracy na sprzątanie, bądź pilnowanie
dziecka w godzinach popołudniowych. Najlepiej
centrum Jeleniej Góry - 693 967 231
■ Szukam pracy dorywczej - Podejmę chętnie
prace - uczę sie w godzinach rannych. Nie Mam
skończonych 18 lat - 511 447 742
■ Szukam pracy kierowca kat. "c" - Szukam
pracy jako kierowca posiadam prawo jazdy
kat. b, c. Kurs na przewóz rzeczy znajomość
języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, obsługa komputera, kurs wózków
widłowych, wykształcenie średnie z maturą
- 603 232 616
■ Szukam pracy w budownictwie - Szukam
pracy w budownictwie ( mury, szalunki, zbrojenia, tynki, regipsy) - 888 876 165
■ Szukam pracy w Jeleniej Górze - Pilnie
szukam pracy w Jeleniej Górze. Poznałem
wyjątkową kobietę i postanowiłem pokonać
odległość. Jeżeli szukasz uczciwego i solidnego
pracownika to czekam na kontakt. Posiadam
doświadczenie zawodowe! Proszę o pomoc
- 784 106 170
■ Szukam pracy- wyższe wykształcenie
- Jestem młodą energiczną osobą z wyższym
wykształceniem, posiadam prawo jazdy kat B
oraz własny samochód - 793 017 031
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Fiat Uno - 1987rok + części - czerwonego
, 1.5 pojemność na wtrysku, bezwypadkowy,
deska rozdzielcza Digitala plus dużo części,
komputer, szyba, pompa, tylna lampa i inne
- opłacone OC - 1800zł do negocjacji 607
111 066

Zderzak tył Skoda Fabia kombi 692
956 371
■ Koło dojazdowe na 5 śrub do Skoda Seat
Vw 692 956 371
■ Części do Renault 19, Vw Golf ll 669
022 821
■ Golf l - 90 rok 1.3 b instalacja gazowa stan
super srebrny metalik rok w kraju zarejestrowany ubezpieczony 694 054 544
■ 1 .saab - 9000 turbo 90 rok .- 3000zl ,
2. mitsubishi l - 300 tow.-osobowy, 3000 zł,
3. skuter "mocal" gtx-50, 2000 zł - 608
358 935
■ Przyczepa kampingowa – Warsom X1T
– namiotowa – rejestrowana , OC ważne do
25,04.2008, 4 miejsca syp. Duża przystawka
+ sprzęt turystyczny – cena do uzgodnienia
– 075 76 11 741
■ Volkswagen Passat 1,9 D kombi – bordowy
– rok produkcji 1991 – przegląd techniczny
ważny do 17.10 2008 – cena 4500zł 600
328 190
■ A4 2.6 quattro z gazem - 885 663 448
■ Łada Niva z gazem - 885 663 448
■ Akumulator - Nowy 12 V 45AH cena 140zł
Bolesławiec - 607 804 412
■ Astra 2 van 2003 1.7 td - sprowadzona do
opłat - 886 418 051
■ Audi 80 b3 - czerwone 1991r 1.6 benzyna
+ lpg wspomaganie kierownicy, szyberdach,
centr. zamek GG10020391 - mogę wysłać
zdjęcia na maila. Cena 4000pln - 721 035
494
■ Audi 80 b4 rok 1991 - rok 1991 czarny
metalik sprowadzony po opłatach, blachy
ocynk wiec nie ma mowy o rdzy polecam cena
to 8500zl - 691 123 746
■

Peugot 405 - rok 95/97
składak, poj.1600 +
GAZ, c. zamek, alarm
na pilota, ocynkowane
blachy - stan bdb.,
oszczędny - cena 2800
- 791 731 393

POLECAM

Audi a2 -2002r - 1,4 tdi klimatronic wsp.
kierownicy, ABS, el. szyby, el. lusterka, alarm,
immobiliser, centr. zamek, klimatronic, radio z
CD, poduszki: - szt. 4, alufelgi, opony zimowe,
opony letnie - 1 właściciel cena 32,500zł gg
6145928 - 501 816 592
■ Audi a4 1,6 + gaz - 790 215 333
■ Audi a4 8800 zł - 790 215 333
■ Audi a4 zielony - 1995r. zielony centralny
zamek, alarm. alufelgi, szyberdach. 2 komplet
opon z felgami stalowymi, przyciemniane
szyby tyl, 2 airbag wspomaganie, abs. elek.
opuszczane szyby przód, elekt regulowane
lusterka. - 075 64 227 93
■ Audi b3 - sedan, rok 89/94, poj 2000 benzyna, zarejestrowany, zadbany, silnik do malej
regulacji,( auto w codziennej eksploatacji) cena
3000zl - 888 551 829
■ Audi 80 b3 rok 1989, poj 2000 benzyna,
zarejestrowany, stan dobry, alufelgi, c.zamek,
■

RO + zmieniarka. Cena 3000zl - 888 551
829
■ Audi b4 kombi do rejestracji - rok prod
94 - BIAŁY POJ.2300 ccm3 sprowadzony do
rejestracji (ok 1300 zł) - 668 321 701
■ Citroen xantia - kombii - 1995 rok 2.0.16V
+LPG - auto ekonomiczne nie wymaga wkładu
finansowego - zarejestrowane opłacone
ubezpieczenie - do jazdy - komfortowe - cena
7000zł. - 506 591 519
■ Citroen zx - rok 1994 1.4 benzyna 3 drzwi
srebrny zadbany sprowadzony z Niemiec cena
2900 - 512 311 097
■ Cz 350 - Sprzedam Motocykl Cz 350,
kolor, motorek chodzi na pełnym akumulatorze, lecz gdy się rozładuje motor "zdycha",
prawdopodobnie nie ma on ładowania;) Poza
tym stan dobry Cena ok. 300zł gg:6498903
- 607 723 489
■ Daewoo Leganza rok produkcji 1998
pojemność 2000 + gaz, el.szyby lusterka,
klimatronic, skóry, 2 x airbag, wspomaganie,
alu felgi, r-o, alarm uszkodzony silnik cena
6500 - 788 713 222
■ Daewoo Nubira - Sprzedam Daewoo Nubira
2.0 CDX kombi, rok produkcji 1999, 133 KM,
przebieg 162 tys. km, bezwypadkowy, I właściciel, kupiony w salonie, zielony metalik, ABS, 4 x
elektr. szyby, 2 x airbag, klima, centralny zamek,
radio, alarm, immobilizer, hak, garażowany,
przegląd i OC do 07.2008, cena 8800,- PLN
- 880 440 203
■ F126 p 1977r. kolekcjonerski - Maluch
antyk 31 lat ze stodoły super dla kolekcjonera.
Jelenia Góra - 698 265 036
■ Felgi 13', szprychy oryginalne od poloneza
Caro 1995r. stan felg bardzo dobry opony do
niczego - Sprzedam felgi cztery sztuki za 150zł
- 603 852 717
■ Felgi bmw 16 - sprzedam felgi stalowe bmw
16cali cena 100zl/szt. - 511 373 792
■ Felgi Bmw 18' 5x120 z oponami - M5
E39, opony 2 sztuki Michelin Pilot Sport oraz
2 sztuki Pirelli P Zero Rosso 245/40 ZR18
- 508 240 821
■ Felgi bmw 18 cali z oponami - Sprzedam
felgi oryginalne, model M5, ET20, rozstaw
srub 5x120, 2 opony Michelin Pilot Sport
245/40ZR18 oraz 2 opony Pirelli P zero
rosso 245/40ZR18. pasują do BMW
e36, e46, e39, e38 cena:2400zl - 508
240 821
■ Felgi bmw m5 e39 18' 5x120 - Sprzedam używane felgi do BMW , rozstaw
5x120 ET20, opony 2 szt Michelin Pilot
Sport i 2 sztuki Pirelli P Zero Rosso wszystkie 245/40 ZR18. dwie opony w stanie
dobrym dwie już niedługo do wymiany.
cena 2400zl. - 508 240 821
■ Felgi stalowe 4x108! - Felgi stalowe 14,
rozstaw 4x108 Ford - 785 104 070
■ Felgi z oponami 18 cali Bmw - Sprzedam Felgi z oponami 245/40ZR18, 2
sztuki Michelin Pilot Sport w stanie dobrym
i 2 sztuki Pirelli P zero Rosso w słabym juz
stanie. Felgi są używane, więc są na nich
ślady użytkowania. Rozstaw śrub 5x120
ET20 cena: 2400zł - 508 240 821

Felgi z oponami 4x108 - Sprzedam felgi
z oponami letnie 14, opony Toyo 185/14,
komplet cena: 150 Zł - 785 104 070
■ Fiat 126p, 1999r., przebieg 46tys. km.,
garażowany, pierwszy właściciel (emeryt).
- 075 64 27 147
■ Fiat 1999 r. za 1500 zł - Elegancki Fiacik
126 p dla oszczędnych i niewymagających
- 43 tys. przebiegu, r. 1999, ubezpieczenie,
rejestracja, dodatki. Cena 1500 zł, szczegóły
do umówienia. - 604 640 712
■ Fiat Ducato 1995 - przegląd ważny do
12.2008 oc 01.2009 Centralny zamek , alarm
cena 12Tys do negocjacji - 509 576 085
■ Fiat Maluch Elegant 1200 zł - Mały przebieg
44 tys., 9-letni, codziennie na chodzie, zarejestrowany, dodatki. Cena promocyjna: 1200 zł.
Tel. 604 640 712 - 604 640 712
■ Fiat Punto 1.1 94r speed. 94r. 1.1 benzyna.
6-cio biegowa skrzynia. Zadbany. Cena: 5700
do negocjacji - 507 505 744
■ Fiat Punto II 1,9 jtd - 01r., klimatyzacja,
abs,2 x airbag, 2 x wspomaganie, komputer,
blokada skrzyni, komputer, elektryka, przegląd
12.08r, ubezpieczenie 02.09r., drugi komplet
kół, bagażnik dachowy, etc. - 601 678 556
■ Ford Courier 1,8d części - wszystkie
części silnik sprawny skrzynia biegów pompa
paliwowa drzwi szyby cały przód kompletny
- 609 272 704
■ Ford Eskort - 1.6 16v benzyna ciemna
zieleń 4/5 drzwiowy el.lusterka,2 poduszki,
centralny zamek, r-cd.Rok pr.93 stan bardzo
dobry, zarejestrowany opłacony 1 właściciel
cena:4.000zł. - 506 029 033
■ Ford Eskort 1400+gaz 89/96 - kolor
czerwony, 3 drzwiowy, c-zamek, szyberdach,
el.szyby, alu felgi ważne opłaty cena 1400
- 788 713 222
■ Ford Escort 1.4i - z 89 roku ważne oc
i przegląd do stycznia 2009 ekonomiczny
czarny do drobnych poprawek cena 1200 lub
zamienię na cos innego z gazem GG 2785672
- 783 572 254
■ Ford Escort 1.8+gaz - rok 1993 szyberdach
el. lusterka 2-drzwiowy w ciągłej eksploatacji
■

ubezpieczony cena 2700zł do negocjacji
- 787 233 050
■ Ford Escort 92 r okazja - 1400 cm 1992
rok 5 drzwiowy zadbany zarejestrowany cena
1999 zl - 792 588 345
■ Ford Escort kombi - 93r.Zarejestrowany
ubezpieczony - 880 935 616
■ Ford Escort kombi 93r - kolor granatowy
poj 1800,el.szyby-szyberdach-lusterka,czamek,wspomaganie,wazne opłaty stan dobry
cena 2900 - 788 713 222
■ Ford Eskort 1,8 diesel -tanio - Ford Eskort
1,8d przebieg 175 tys. km 5-cio drzwiowy,
siedzenia welur, hak, nowe opony, stan bardzo
dobry, (5,5 l ON /100km) sprowadzony z
Niemiec. cena 1100 zł + opłaty (ok. 750 zł)
- 663 341 612
■ Ford Fiesta 1,6 d - 88 1,6d. - 508 240
831
■ Ford Fiesta 1,6 d - Ford Fiesta 1,6 d 88
- 508 240 831
■ Ford Focus - Rok produkcji 1999, silnik
1.8, benzyna, 3-drzwiowy bardzo ciemny
granat. Przebieg 124 000, felgi aluminiowe,
centralny zamek, 4 poduszki powietrzne, ABS,
elektryczne szyby. Cena 16500 do negocjacji.
- 501 122 546
■ Ford Mondeo 2004 - silnik 2000 CTDI
pełna opcja GHIA przebieg 113 tys przerejestrowany - 514 429 751
■ Ford Orion diesel1,6 - auto zarejestrowane
w ciągłej eksploatacji - 075 75 54 650
■ Ford Vw części - Sprzedam reflektory do
passata b5 oraz forda sierry rok. 84 i 90 oraz
oryginalne kołpaki do passata oraz inne części
w dobrej cenie - 793 367 561
■ Golf 3 - 1,8 benzyna +gaz.5_cio drzwiowy
biały 92 czarne szyby nowe opony. radio. cd,
nowe amortyzatory i sprężyny, stan bardzo
dobry nie wymaga wkładu finansowego opłacony warty uwagi - 0048509786122
■ Golf III 1.9 TD - rok produkcji 1992/95,
1.9 TD, bordowy, czterodrzwiowy, elektryczny
szyberdach i reflektory, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, immobilizer, komplet
kół zimowych i letnich( felgi aluminiowe),. Lub
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zamienię na nowszy chętnie na kombi w dieslu
- 609 416 633
■ Golf III 1.9 TD składak - oszczędny - 6/100
1994r. (składak) Jelenia Góra - 698 265
036
■ Golf III - części - Sprzedam części z demontażu do samochodu Golf III 1.9 TD 75 KM i
1.6 benzyna monowtrysk. 3 i 5-drzwiowy,
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
■ Hak holowniczy Astra kombi I - posiadam
wszystkie części z demontażu - 787 233
050
■ Honda EM 650 - używany w bd stanie
gotowy do pracy cena 500zł - 667 209 897
■ Hyundai pony - Sprzedam Hyundaia Pony
rocznik 91/92 w dobrym stanie. Pojemność
1.3 benzyna + LPG. Pali ok. 9l gazu na 100km.
Auto w ciągłej eksploatacji, środek czysty i
zadbany. II właściciel, oryginalny przebieg 100
tys. km. RO kasetowy i 2 komplety kół (lato +
zima). Ważny przegląd do I 2009, ubezpieczony (do IX 2008) - 603 990 449
■ Klapa Audi 80 b4 - Klapa Audi 80 B4 Kombi
- 517 527 495
■ Komplet opon letnich - z alu felgami 5
otworów. pasują do busa vw T4 vito mercedes
rozmiar 205/65R15C komplet cena:800zł
- 667 209 897
■ Laguna - laguna kombi pełna opcja ful
wypas jak nowa .rok 1998 cena 4200 - 669
595 967
■ Laguna kombi - rok 1998 poj. 2.0 benzyna
klimatronic abs, wsp. elektryczne mały przebieg. sprowadzona z Niemiec cena 10200
- 512 311 097
■ Land Rover discovery II td5 - sprowadzony
do opłat 2002 rok cena 36000 zl - 886
418 051
■ Maluch 126p rok prod.2000 w dobrym
stanie przebieg 55 tys. Km cena 1800 polecam
- 783 849 393
■ Maluch elegant 9-letni za 1500 - Fiat 126 p
Elegant, 43 tys., 9 lat: 1999, zadbany, dodatki,
aktualne ubezpieczenie i przegląd. Odpalasz i
jedziesz. Tani w eksploatacji. Okazja: 1500 zł
- 604 640 712
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Mazda 323 c - Mazda 323 C hatchback,
r.prod. 1994 ( nowy model) pierwsza rejestracja 1995,1400 ccm, 16 V, szary, nowe opony,
stan tech. dobry, blacharka do małego remontu.
Cena 4.300. - 667 749 996
■ Mazda 323 f - rok 1994/95 poj.1500
benzyna zielony metalic przyciemnione szyby
alufelgi przebieg 81 tyś!!! elektr. Wspomaganie
- bardzo ładna - cena 10900 autko zarejestrowane w Polsce - 512 311 097
■ Mazda 323 f - części - Sprzedam części
używane do samochodu Mazda 323 F 1.616V. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Mazda 323f części - Wszystkie części z
demontażu Mazdy 323F 89-94r.GG: 8565169
- 504 554 515
■ Mazda 323 hatchback-2500zł - 1990r,
poj.1,6,85kM, przebieg 220 tys. czerwona
(maska i błotnik przód w kół. czarnym), alufelgi,
centr zamek, stan dobry, zarejestrowana,
usterki - pęknięta (rysa)przednia szyba, po
wymianie tarczy sprzęgła ,auto twarde, niskie,
dynamiczne, ważny przegląd i ubezpieczenie.
Możliwe zdjęcia na maila - 604 610 754
■ Mercedes 124 2.3 kombi 5700zł - stan
dobry +, zadbany, 6miesiecy w kraju, zarejestrowany, ubezpieczony, kupiony od Niemca
z 1922r, oryginalny przebieg 221tys, pełna
elektryka, polecam - 787 233 050
■ Mercedes 124e kombi - Automat tempomat
el. szyby lusterka szyberdach zadbany kupiony
od Niemca I właściciel z 1922r, zarejestrowany
ubezpieczony stan b. dobry cena 5700zł - 889
177 436
■ Mercedes 190 - części - Posiadam części
używane do samochodu Mercedes 190, 2.0
benzyna. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
■ Mercedes 190 części - Wszystkie części z
demontażu GG: 8565169 - 504 554 515
■ Motor Mińsk - rok prod.1989,poj 125,zarejestrowany i opłacony, przebieg od nowości
945 km w pełni oryginalny, stan idealny jak
nowy cena 1500 do negocjacji Lubań - 507
145 413
■ Nissan 100 nx - Nissan 100 nx 1.6
TwinCam 16V,srebrny metalic, rok produkcji 1992,ABS,dach targa, wspomaganie
kierownicy, el.lusterka, radio mp3, pełna
dokumentacja. cena 6500 zł do uzg. e-mail:
joannaB.1984@interia.pl - 663 611 946
■ Nissan-diesel 1.7 - r,85 . 5-cio drzwiowy,
hatchback, niebieski metalik, przegląd i oc
są opłacone, zadbany, oszczędny bez rdzy ,
stan techniczny dobry, cena 1100 zł - 698
674 272
■ Okazja - pilnie! Audi b4 avant + lpg - 93r
2.0 benzyna + gaz(sekwencyjny),seledynowy
metalik, relingi dach., hak, roletka, elektr. szyby,
szyberdach - oc, przegląd do maja. cena 8300
zł- 660 963 934
■ Opel Calibra z 1991 roku. Silnik 2,0 16V
DOHC 150 konny. Kolor granatowy-metalik.
Cena 4500 do niewielkich negocjacji - 607
293 101
■ Opel Corsa 1992 rok - 1.4 , czarny ,
elektryczne szyby , centralny zamek , nowy akumulator , miejscowa korozja (mało widoczna
) przyciemnione tylnie szyby na chodzi . Bez
przeglądu Cena :1200 zł Jeśli jesteś zainteresowany dzwoń po 15 - 515 265 877
■ Opel Corsa 1998 r sprowadzona - 1000cm
1998 rok do opłat cena 5800 zł - 886
418 051
■ Opel Corsa 1998 td- 6900 zł - rok 1500
turbo diesel ekonomiczny 5 L on/100 km
■

ABS wspomaganie kierownicy 2 poduszki
powietrzne auto do poprawek zarejestrowane
cena 6900 zł - 886 418 051
■ Opel Corsa b - Auto nie wymaga wkładu
finansowego pojemność 1.0 12V.97r. Cena
6500. - 887 336 650
■ Opel Corsa b - 97r końcówka poj.1.0
12V przebieg 99 tys. Cena 7500 tys. - 887
336 650
■ Opel Kadett E okazja - o pojemności 1.4 w
benzynie. Autko ma oczywiście ważny przegląd
(do 1.08.2008) oraz OC (do 19.08.2008).
Jeżeli chodzi o prace silnika to jest bez zarzutów,
a sam silnik jest w dobrym stanie 721 581 566
- 721 582 727
■ Opel omega b cd sedan 3000mv6 - Rok
pr.1998, moc silnika240,liczba drzwi 4/5,
automatyczna skrzynia biegów, ABS, alufelgi,
autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby,
imobilajzer, kliamtyzacja, komputer pokładowy,
nawigacja GPS, poduszka powietrzna, radio+
CD, tempomat, wspomaganie kierownicy,
bezwypadkowy, sprowadzony, zarejestrowany
w Polsce - 609 192 603
■ Wszystkie części z demontażu Opla Vectry
A GG: 8565169 - 504 554 515
■ 4 opony letnie po jednym sezonie: - Fulda
175/65/14 cena 500 zł - 601 209 198
■ Opony letnie 2szt. 175/65/14 - Sprzedam
2 opony letnie 175/65/14 firmy BRIDGESTONE w dobrym stanie. Cena za 2 szt. - 100zł.
- 697 980 321
■ Passat z gazem za 2600 zł - VW Passat
sedan, rok 1990, pojemność 1800 benzyna
+ gaz, zarejestrowany, do drobnych zaprawek
lakierniczych. cena 2600zl - 888 551 829
■ Peugeot 306 1.9 tdi - rok produkcji 1994,
pojemność 1900 (90km) TDI, kolor czerwony
metalik, wyposażenie: karoseria ocynk, opony
2 x komplet, radio/cd (Mp3), wspomaganie
kierownicy. cena : 6500 zł 501 087 092
- 785 104 070
■ Peugeot 306 xn - rok produkcji 1995,
benzyna, pojemność 1100 (60km), kolor
grafitowy metalik, wyposażenie: poduszka
powietrzna kierowcy, karoseria ocynk, opony
2 x komplet, radio/cd (Mp3), wspomaganie
kierownicy. cena : 4.800 607 672 083 - 075
75 503 30
■ Peugeot 605 2.1 td - sedan ciemna zieleń,
2100 turbo diesel, 4 x el szyby, wspomaganie,
c.zamek, skórzana tapicerka, el. regulacja foteli,
elektryczne szyberdach, halogeny cena 5500zl
lub zamiana na inny Lubań - 888 227 115
■ Peugot 406 kombi 2.0 hdi - rok 2000
pojemność 2.0 hdi klimatronic. wsp.elekt.
poduszki sprowadzony z Niemiec cena 19200
- 512 311 097
■ Pilne - okazja - sprzedam vw golfa 2 rok
pr.1984 na chodzie elegancki wygląd sportowy
alu felgi 15 tanio - 604 341 780
■ Polonez za 300zł - Sprzedam poloneza Caro
rocznik 1991 pojemność 1,5 za symboliczną
cenę 300 zł samochód całkowicie sprawny
z autoalarmem przegląd ważny do 9 marca
2009r. - 782 484 577
■ Quad bashan 200cc homologacja - Nowy
quad Bashan 200cc chłodzony cieczą możliwość rejestracji POLECAM!! - 790 418 318
■ Radio Pioneer deh 40mp - 350zł - Pioneer
na gwarancji, komplet z pilotem , etui , ramką
, pudełkiem paragonem na 600 zł. Obsługuje
subwoofer. STAN IDEALNY - 508 305 704
■ Toyota RAV4, rok produkcji 2000, stan
bardzo dobry cena: 28500 PLN - 501 065
830

■ Renault 19 Chamade tanio - rok
1992 bardzo dobre wyposażenie szczegóły
telefonicznie. Wiele nowych części !!! Auto było
robione dla siebie Silnik: 1,7 katalogowo prawie
100 koni Zarejestrowane w kraju ubezpieczone
i posiada przegląd Stan dobry Cena : 1,5 tys.
- 661 565 443
■ Renault 21 z gazem 900 zł - sedan, rok
87, pojemność 1700 benzyna + gaz, zarejestrowany, cena 900zl możliwa zamiana na
narzędzia lub inne propozycje - 888 551 829
■ Renault Clio 2000 rok 9500 zł - 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 19 800 pln - 2003r, 137
km. Skrzynia biegów: manualna, 60 kW, Pojemność skokowa: 1500 cm3, olej napędowy, biały,
Liczba drzwi: 4/5 - 075 75 31 057
■ Renault Megane II - 1,5 dci rok produkcji
2004 ( I rej 06.2005) moc 80KM,srebrny
met. przebieg 43 530 km. 6 x air bag, 4 x szyby
elektryczne, klimatyzacja, ABS, czujnik deszczu,
czujnik ciśnienia w oponach, 2 komplet kół,
elektryczne lusterka, wspom. kierownicy,
- 601 910 816
■ Renault Safrane 93r części - Wszystkie
części z demontażu 2,2. Tanio, możliwość
wysyłki. - 600 852 514
■ Renault Scenic - auto z Niemiec 1.9 DCI 120
KM od pierwszego właściciela po przeglądach
wymianie pasków książka serwisowa udokumentowane przeglądy bezwypadkowy bardzo
oszczędny do opłat - 696 265 244
■ Renault Scenic 2004r.1.9 dci - Sprzedam
przywiezione auto z Niemiec 1.9 DCI 120km
od pierwszego właściciela po przeglądach
wymianie pasków książka serwisowa udokumentowane przeglądy bezwypadkowy bardzo
oszczędny do opłat - 696 265 244
■ Renault Scenic Megan 1.9 dti – 1999
km 170 tys, ABS , Klima Centralny zamek,
elektryczne szyby- ustawianie świateł, dwa
elektryczne szyberdachy. RM sterowane
w kierownicy, welurowa tapicerka alufelgi
,podgrzewane siedzenia, hak zarejestrowany
przegląd do lutego 2009 - 075 64 258 26
- 605 996 335
■ Renault Scenik 1.9 dti - 1999, 170 tys. , 4
PP. ABS. klima. dwa elektryczne szyberdachy,
elektryka, centralny zamek. alufelgi, hak, radio
sterowane w kierownicy , welurowa tapicerka,
zarejestrowany, przegląd do lutego 2009
podgrzewane siedzenia cena 21.200.00 zł
075 64 25 826 - 605 996 335
■ Renault 19 Chamade 1,8 gaz - instalacja
gazowa butla w kole zapasowym 55l,92
rok, przebieg 192tyś. pełna elektryka szyber
dach centralny zamek, dużo nowych część,
zadbany nie bity. Zarejestrowany w Polsce
ważny przegląd i OC. cena 3 tys. ewentualnie
zamienię z dopłatą. - 781 654 085
■ Renult Megane hatchback - ABS, centralny
zamek, immobiliser, elektryczne lusterkaregulacja, elektryczne szyby-zamykanie,
klimatyzacja odgrzybiona-napełniona sprawna,
poduszki powietrzne szt.2, wspomaganie kierownicy, ROZRZĄD WYMIENIONY przy 151000
km, obecny przebieg samochodu 157300 km.
Samochód w bardzo dobrym stanie; 075 61
37 908 - 782 804 688
■ Seat Ibiza - Pojemność 1200 75 koni
mechanicznych rok produkcji 1992, auto ma
nowy wydech i cztery nowe opony, do poprawek
blacharsko lakierniczych, auto ma przebieg

204 tys km, cena 1700 zł do negocjacji, auto
zarejestrowane w Polsce. - 605 943 807
■ Seat Ibiza - 1200 benzyna rok 1992 przebieg 204 tys. km. Cena 1700 zł do negocjacji
- 605 943 807
■ Seat Ibiza 1997 rok - 1,0L, 55KM, czerwony, 3 drzwi, wspomaganie, ABS, 2x Airbag,
radio z CD, el reg. świateł, sprowadzony rok
temu, bezwypadkowy, 177 tys. przebiegu, stan
dobry - 695 808 166
■ Seat Ibiza rok 1991 - za 2300zł do negocjacji, czerwona w dobrym stanie wizualnym
i dobrym + mechanicznym ma progi boczne
- 609 393 973 - 609 393 989
■ Seicentosx1998 - Przebieg 101 tys. km,
lakier błękitny metalik, pojemność 900,
centralny zamek, bezwypadkowy, pierwsza
właścicielka, kupiony w salonie - 502 207
544
■ Silnik 1,9td na części do (vw) - wszystkie
części do silnika 1.9TD do (VW golf 3 lub passat
B3) Lubań - 507 145 413
■ Skoda Felicia 1997 - 1997,1300ccm,
wtrysk, zielony met., nowy rozrząd i akumulator, zadbany, blokada skrzyni biegów, kpl.
dokumentacja, garażowany, opony zimowe,
cena do negocjacji - 605 355 505
■ Śliczny Hyundai Accent1,3 1998 - Rok produkcji 1998, przegląd:10/2008, 132 000 km,
skrzynia biegów: manualna, benzyna, niebieski
- metalic, liczba drzwi: 4/5,radio, immobiliser,
welurowa tapicerka, 2 poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy, elektryczny szyby,
cent. zamek, hak, ABS, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce, jeżdżą osoby niepalące
- 501 181 177
■ Śliczny peugeot 306 - 1.9 D 2000r. 150
tys. przebiegu ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektryczne szyby, 2 poduszki
powietrzne, regulowana kierownica i fotel kierowcy, radio cd, Zarejestrowany, Stan IDEALNY
075 755 82 67 - 661 718 818
■ Sprzedam felgi do Vw Golf - stalowe stan
dobry niska cena - 668 486 335
■ Do sprzedaży Mitsubishi Colt, kolor biały w
pełni sprawny. (Ważne ubezpieczenie i przegląd) Rocznik 1990, w ciągłym użytkowaniu.
Liczba drzwi 2/3 Hatchbak. Cena 2400 .
Oczywiście zarejestrowany w Polsce. Polecam
- 600 348 779
■ Sprzedam nawigację - Nawigacja firmy
MEDION stan oceniam na bardzo dobry
Posiada wszystkie mapy Europy Zachodniej.
Jedyny mankament to brak polskiej mapy i
menu. Cena jaka mnie interesuje to 350 zł
- 693 999 233
■ Ramę kolarską Fuji x Fusion, widelec
carbonowy, stery, sztyca, hamulce cena 1300zł
- 508 304 826
■ Seicento - rocznik1998 Pierwszy właściciel
kupiony w salonie , bezwypadkowy - 502
207 544
■ Opel Astra kombi zielony 1997, kupiony w
kraju , cena 5800 zł - 601 745 342
■ Tanio - DO Sprzedania są zderzaki - tył od
VW Golf III poduszka powietrzna tylna lampa,
silnik + skrzynia biegów od Forda Escorta 1.9l
benzyna - 516 722 318
■ Telefony komórkowe od 40 zł - Sprzedam
telefony komórkowe nowe i używane. Cena
od 40 zł . (w godz. 9:00-17:00) oraz na ul.
Ogińskiego 9 - 515 795 999
■ Toyota Corolla 2.0d japończyk od 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
■ Volkswagen Golf. 100% sprawny - Samochód sprawny, opłacony, niezniszczony,
niezużyty, sprzedam lub wynajmę rocznik
1986 benzyna, biały, cena do uzgodnienia
- 601 145 684
■ Volkswagen Polo 95 rok, silnik 1000cm, 3
drzwiowy, 2 AIRBAGI, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, stan idealny, bez korozji, rys i
wgnieceń, nic nie stuka i nie puka po prostu
igiełka. Cena - 8500zł - 510 719 733
■ Vw GL passat 1.9tdi - kombi srebrny metalik
kombi 94 b4 - 507 870 086
■ Vw Golf 3 1,9 TDI 5 - drzwi elektryczne - 94r.,
na wyposażeniu 4 elektrycznie otwierane szyby,
el. szyberdach ,el. lusterka, wspomaganie ,
centralny, welurowa tapicerka , aluminiowe
felgi, atrakcyjna cena - 783 057 406
■ Vw Golf 3 GL 1,8 gaz - Rok 1991, 1,8 GL 90
KM, przebieg 187 tys. benzyna+ gaz, czarny, 5drzwiowy, szyberdach, el. reflektory i lusterka,
wspomaganie kier., centr. zamek, alufelgi 16",
kpl. opon zimowych, RO, po wymianie ukł.
wydechowego i hamulcowego, przegląd techn.
06.2008 - 602 180 921
■ Vw Golf II części - Wszystkie części z demontażu lub GG: 8565169 - 504 554 515
■ Vw Golf III 2850 zł - 790 215 333
■ Vw Golf IV 1,4 16v - Data rejestracji:
05/2000, 115 000 km, 1400 cm3 6,5÷7,5 l/100 km, benzyna, czerwony,
ABS, 2×poduszka powietrzna, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka, 3 drzwiowy,
dodatkowy komplet nowych opon letnich na
felgach stalowych, bezwypadkowy, serwisowany, garażowany - 509 282 801
■ Vw Passat 1.9 TDI kombi srebrny metalik
9495 b4 - 510 111 069
■ Vw Passat - kombi 2,0 GT z gazem rok 91
- 601 258 992
■ Vw Passat 93 combi - pojemność 1,8
- seledynowy metalik, wsp. kierownicy. komputer pokładowy, szyberdach, ABS, elektryczna
regulacja lusterka, przegląd 03.2009, po wym.
rozrządu, oleju i płynów - cena 5500 - do
negocjacji - 609 843 898
■ VW Passat B3 sedan, rok 1990, pojemność
1800 benzyna + gaz, zarejestrowany do
drobnych zaprawek lakierniczych. cena 2600
zł - 888 551 829
■ Vw Passat b4 1,9 TDI kombi - 94r, wiśniowy
metalik na wyposażeniu wspomaganie kierownicy , centralny zamek z pilotem, 2 poduszki,
elektryczny szyberdach, roleta, relingi, radio
CD. W kraju 10 miesięcy Zadbany. - 783
057 406
■ Vw Passat GL 1.9tdi - b4 kombi srebrny
ładny zadbany nie od handlarzy super auto
ekonomiczne - 507 870 086
■ Vw Passat sport 1.9 TDI (116km) - 1999r,
182.000tys.km,bogate wyposażenie m.in. ABS,
alufelgi 17",C. zamek, Elektryczne lusterka
i szyby, klimatronic, komputer pokładowy,
ASR, 4 x airbag, tempomat, podgrzegawanie
siedzenia, schładzany schowek itd. Wersja
sport: dodatkowe progi, przyciemniane szyby,
grill Kamei itp. - 693 828 248
■ Vw Passat TDI- 94r 1.9tdi kombi srebrny
- 510 111 069
■ Vw Polo - r. produkcja 1996, przebieg
199 tys. biały, benzyna, pojemność 999,00.
Centralny zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, poduszki pow., czujnik jazdy wstecznej,
stan bdb. Cena 6500 do negocjacji - 506
685 589

Vw Polo 2003 rok okazja klimatyzacja - Rok
2003/4 1200 12v benzyna przebieg 72 tys.
srebrny metalik klimatyzacja wspomaganie
kierownicy 4x air bag esp elektryczne, szyby
elektryczne, lusterka immobilizer oryginale
rm reg wysokości kierownicy centralny zamek
zadbany stan bardzo dobry jak nowy cena
20900 zł plus opłaty - 604 837 827
■ Vw T4 Multivan 2.5 TDI - rok produkcji 1998
pojemność 2.5 TDI. klimatyzacja 2 poduszki
webasto abs eklektr. Autko zarejestrowań
zadbane na felgach alum. cena 39200 - 512
311 097
■ Vw Transporter - rok prod.1994, 2.4d,
zarejestrowany na 8 osób, orurowany, hak 2t,
drzwi tylne otwierane na boki, alarm, centralny
zamek, OC i przegląd ważne jeszcze na 10
miesięcy, stan bdb. cena 15000 zł Lubań
- 507 145 413
■ Wzmacniacz sam. Blaupunkt - GTA 2
Special, moc 375W, RMS 170W, dwa kanały,
możliwość zmostkowania, stan idealny. Cena
180zł - 695 212 075
■

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Ford Escort 1.4i - 1989 rok ekonomiczny
czarny w stanie ogólnym dobrym oc i przegląd
do stycznia 2009 zamienię na Poloneza Caro
po 94 w stanie dobrym z gazem albo na
coś innego ale żeby był gaz i z ważnym oc
i przeglądem co najmniej do grudnia - 783
572 254
■ Mercedes 124 kombi na 123 - mercedes
124 kombi 2300 e 88 rok stan dobry sprowadzony do opłat 2900 zł lub zamienię na 123
- 885 588 345
■ Vw passat 93 combi – pojemność 1,8,
seledynowy metalik, wsp. kierownicy. komputer pokładowy, szyberdach, ABS, elektr. reg.
lusterka, przegląd 03.2009, po wym. rozrządu,
oleju i płynów -zamienię na nowsze kombi z
dopłatą - 609 843 898
■ Zamienię Golfa III VR6 pojemność 2,8 92
rok do małych poprawek z prowadzony z Czech
zamienię na bmw e-36 sedan pojemność 2,5
benzyna rok obojętny może być rozbity lub
po dachowaniu byle silnik był nie ruszony
- 515 840 190
■ Zamienię Suzuki Swift - 1.3 benzyna 3
drzwiowe rok produkcji 1991 stan bardzo
dobry przebieg 76 tys. km. cena 3500 lub
zamienię na auto 5 drzwiowe w tej samej
cenie i także w dobrym stanie technicznym
- 781 374 319
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Auto każde lub przyjmę za wyrejestrowanie
669 022 821
■ Małe autko Uno, Cinnquocento lub inne do
800 zł 882 424 810
■ Auta całe i powypadkowe osobowe i
dostawcze prywatne i firmowe po 92 r. stale
aktualnie 601 742 156
■ Busa skrzyniowego, może być do remontu
do 5-6 tys. 603 995 592
Każde auto, rozbite,
w całości - mogą
być do złomowania
- własny transoprt
- załatwiam wszystkie
formalności zwiazane
z wyrejestrowaniem
791 731 393

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 marca 2008 r.

OG£OSZENIA
samochód osobowy o pojemności silnika do
1,4, najlepiej diesel lub na gaz do 4000 tys.
zł. 667 264 181

RÓŻNE

■

PRZYJMĘ
Dla dzidziusia - Wózek, łóżeczko,
ubranka. wszystko co niezbędne i potrzebne
aby wychowywać takiego malucha. Serdecznie dziękuję życzliwym osobom. Jeżeli
nie możesz zadzwonić napisz na maila
nikszo@wp.pl - 513 556 324
■ Gruz - przyjmę za darmo gruz - 075
64 39 026
■ Mikrofala, telewizor - przyjmę sprzęt
elektroniczny i AGD. Dziękuję życzliwym
osobom. Jeżeli nie możesz zadzwonić napisz
proszę maila nikszo@wp.pl - 513 556 324
■ Przyjmę kotka syjamskiego maści białej
1-2 miesięcznego, dla dziecka które na
kotka bardzo z utęsknieniem czeka - 075
613 70 18
■ Przyjmę małego Yorka - 791 506 960
■ Przyjmę lub kupię akwarium - Przyjmę
lub kupię za niewielką cenę akwarium. Mile
widziane duże - 782 814 651
■ Przyjmę monitor kineskopowy - przyjmę
monitor kineskopowy kolorów do PC. - 607
788 255
■ Przyjmę odpady spożywcze z restauracji, hurtowni ( resztki, warzywa itp. ) Odbiór
własnym transportem stała współpraca
695 604 878 - 695 174 052
■ Przyjmę papugę Nimfę - 663 924 328
■ Pilnie przyjmę pralkę automatyczną w
dobrym stanie - 790 346 342
■ Przyjmę pralkę, lodówkę, kuchenkę
mikrofalową i gazową. Dziękuję życzliwym
osobom. Jeżeli nie możesz zadzwonić
napisz proszę maila arturo2807@interia.pl
- 790 620 537
■ Przyjmę siano w każdej ilości - 075
718 28 21
■

ZGUBIONO
ZNALEZIONO
■ Owczarek niemiecki, długowłosy czarny,
podpalany (młody). Miał plecioną, parcianą
obroże. Zaginął w Starej Kamienicy. Na psa
czekają dzieci - 694 707 986
■ PoszukujĘ 2 suk husky, umaszczenie
szaro - białe, jedna młoda, jaśniejsza, druga
- stara, ciemniejsza - 075 643 78 32
■ Zaginął pies - Kilka dni temu zaginęła
suczka rasy Syberian Husky , okolice
Bukowca , umaszczenie czarno - białe,
długowłosa , oczy niebieskie, za uchem
ma numer a na obroży adres i numer
telefonu , imię - IMMA. Proszę o kontakt
- 694 631 300
■ Zgubiono - zgubiono dowód rejestracyjny od samochodu o nr rej. PZ 48630
- 788 713 222
■ Zgubiono - dowód osobisty o nr AIA
770075 na ulicy: Solnej, Bankowej lub
wolności do nr 25. osobę która znajdzie
proszę o kontakt - 605 046 747
■ Tablicę DJ 32239 znaleziono - na
drodze ze Starej Kamienicy Do Mirska,
zwrot za flaszkę Johny Walkera 0,7 - 601
145 684
■ Znaleziono klucze na Zabobrzu III - 698
785 926
■ Znaleziono psa - Znaleziono psa kundelka. Piesek jest młody, czarny podpalany,
w typie jamnika, bardzo przyjacielsko
nastawiony do ludzi - 604 625 848

Przyjmę laptopa 882 424 810
Tanie domowe obiady, na miejscu i na
wynos - na abonament i jednorazowe. Cieplice
ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 502 108 290
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób z M.o.p.s. i
firm Jelenia Góra ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6
502 108 290
■ Sprzedam butlę gazową 11kg propan butan
reduktor 692 956 371
■ Przyjmę laptopa lub komputer stacjonarny,
ewentualnie za niewielką zapłatą 787 273
909
■ Potrzebuję pilnie przyjmę kanapę, fotele,
meble pokojowe, kuchenne, lodówkę, pralkę,
telewizor 692 159 741 Dziękujemy
■ 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
■ Konie śląskie sprzedam – 510 755 245
■ Chętnych grających w bilard z grupą niepełnosprawności szukam z terenu Jeleniej Góry
i okolic w celu powołania sekcji – niesłyszący
mile widziani – talarek52@wp.pl
■
■

Karp Kroczek

do zarybiania stawów
- waga 250g
- cena 9 zł za kg
Jelenia Góra

075 76 10 557
602 273 368

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

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 – Tel. 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
■ Fotografia okolicznościowa - śluby i inne.
Przegrywanie vhs na dvd - 607 307 967
■ Gotówka na życzenie w 24h - od 500 zł do
5000 zł, bez żyrantów w domu klienta - wiek
od 22 do 75 lat. Doradca klienta w Jeleniej
Górze – - 509 304 383
■ Internet bezprzewodowy wi-fi - bez umowy
wiking Jelenia Góra ul. Drzymały 37 693 693
955 - 693 693 955
■ Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
- dochód od 450 brutto spłata do 72 miesięcy
bez zabezpieczeń - 504 134 878
■ Liternictwo w kamieniu i szkle - szyldy,
tablice, szybko i terminowo - 698 969 656
■ Meble na zamówienie - kuchenne, zabudowy wnęk, szafy wnękowe, łazienkowe, półki
itp. projekt i wycena gratis - 791 340 308
■ Montaż mebli u klienta - kupiłeś meble
nie wiesz jak je złożyć lub brak ci czasu?
Ja to zrobię za ciebie. Dokładnie i solidnie
- 692 159 741
■ Naprawa komputerów - modernizacja w
domu lub firmie klienta. Usuwanie wirusów.
bezpłatny dojazd na terenie miasta - 695
299 500
■ Pity od 15 zł - Biuro rachunkowe Alizee
075 6461580, Wolności 252 Jelenia Góra
- 665 664 774
■ Pity od 15 zł - Pity od 15 zł biuro rachunkowe Alizee 075 64 61 580, Wolności 252
Jelenia Góra - 665 664 774
■ Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek
meblowych i samochodowych - podciśnieniowo
urządzeniami i środkami firmy Karcher - 601
566 508
■ Przepisywanie, formatowanie: - tekstów,
prac, dokumentów itp. szybko, pewnie, sprawnie i bezbłędnie! zainteresowanych proszę o
kontakt pod adresem - 506 160 238
■ Serwis komputerowy - sieci lan i wlan
Modernizacja - 607 307 967
■ Usuwanie blokad sim-lock - sagemy,
radiowych wiking Jelenia Góra ul. Drzymaly 37
693 693 955 075 641 55 - 693 693 955
■ Wykonujemy bramy - balustrady, ogrodzenia itp. motywy artystyczne). Realizujemy
także inne usługi w postaci konstrukcji
metalowych - 512 688 898
■ Dobra kapela na wesela - Dobra kapela na
wesela 504 550 122 - 504 550 122
■ Merkury z Jeleniej Góry - to czteroosobowy
zespół - wspaniale obsługujący wesela i inne
imprezy - różnorodny repertuar, tez dęciaki
i trochę jazzu 609 299 524 75 51 963
- 609 299 524
■ Nauka gry na pianinie - Profesjonalna nauka
gry na pianinie i instrumentach klawiszowych, a
także nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Profesjonalna orkiestra - Profesjonalna
orkiestra gramy w 100% na żywo w składzie

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"

zespołu wokalistka – saksofonistka. Obsługujemy wesela bankiety dancingi imprezy
- 603 560 398
■ Brukarstwo - układanie kostki betonowej,
obrzeży, krawężników, palisad. Solidnie!
Konkurencyjne ceny! - 663 232 265
■ Brukarstwo - układanie kostki - betonowej,
obrzeży, krawężników, palisad. Solidnie!
Konkurencyjne ceny! - 663 232 265
■ Budowa domów jednorodzinnych - oraz
ciesielstwo dekarstwo - 721 321 115
■ Budowa remonty domów - od zaraz - szybko
dokładnie - 721 321 115
■ Dekarstwo ciesielstwo - Dekarstwo ciesielstwo - 721 321 115
■ Euro-dom - usługi remontowo-budowlane
tanio i solidnie - 608 425 553
■ Firma budowlana - przyjmie zlecenia - 507
445 930
■ Firma Nowa-instal wykona usługi w zakresie: kominki z płaszczem wodnym, turbo
kominki, systemy grzewcze, solarne, wod.kan.(uprawnienia, projekty, odbiory) - 506
114 059
■ Hydraulika - Technika grzewcza montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory hydrauliczne Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Instalacje elektryczne - przeróbki, drobne
remonty - solidnie i tanio - 781 708 673
■ Kamieniarstwo i prace ślusarsko – spawalnicze, architektura ogrodowa. Mury, bramy,
grille ścieżki, podjazdy, płyty, kostka granit,
piaskowiec szybko i terminowo - 698 969
656
■ Kompleksowe ocieplanie - połaci dachowych, zabudowy w technologii GK - robocizna,
materiały, transport - 502 205 674
■ Malowanie remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Montaż paneli - podłogowych i ściennych
solidnie i niedrogo - 691 936 900
■ Nawierzchnie z kostki - Artystyczne
wykonywanie nawierzchni z kostki granitowej
i kolorowych mozaik. posesje, ogrody, podjazdy
i inne - 698 969 656
■ Panele podłogowe i ścienne - regipsy,
malowanie, gładzie, płytki, tapetowanie itp.
- 695 504 941
■ Prace remontowo - wykończeniowe - w pełnym zakresie docieplenia i elewacje budynków
- 606 344 440
■ Prace wykończeniowe - Wykonamy profesjonalnie wszystkie prace wykończeniowe,
regipsy, kafelki, panele, gładzie, malowanie
itd. - 507 749 556
■ Remonty mieszkań - domów docieplenia,
regipsy, kafle, montaż okien, malowanie
- 606 508 723
■ Remonty, regips, itp. - tanio solidnie
profesjonalnie - 793 367 561
■ Tanio - solidnie malowanie - glazura, gładzie
oraz instalacje wodne - 517 597 510
■ Tynki gipsowe i cementowo - wapienne
agregatem 660 470 138 - 660 470 138

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

Tynki maszynowe – agregatem - - wykonujemy tynki cementowo - wapienne, nowy
agregat, szybko i profesjonalnie - 667 934
227
■ Usługi budowlane - 075 64 199 10
kompleksowe - roboty remontowe, budowlane,
inwestycyjne - 509 664 778
■ Wykonujemy usługi dekarsko ciesielsko
- blacharskie montaż obróbek blacharskich
wstawiamy okna dachowe itp. - 509 873
288
■ Usługi remontowo budowlane - tynki,
gładzie, panele, regips itp. tanio i profesjonalnie - 793 367 561
■ Usługi w zakresie prac remontowo
wykończeniowych, panele, podłogi, malowanie: tapetowanie, płytki, montaż i
przebudowa kuchni-solidnie i w rozsądnej
cenie - 695 113 223
■ Wykonam usługi kosztorysowe - w każdej branży budowlanej - 512 248 678
■ Wykończenia wnętrz - malowanie,
gładzie, tapetowanie, panele itd. - 603
271 118
■ Wykonujemy więźby - Wykonujemy
więźby i pokrycia dachowe - 509 873
288
■ Lotniska przewozy - Praga, Wrocław
- 505 092 579
■ Przeprowadzki - transport kraj i UE tanio
Mercedes plandeka - 500 452 760
■ Przeprowadzki kompleksowe 075 76
73 971 - 516 146 075
■ Przewozy do Niemiec 004915771837455 - 693 331 170
■ Przewozy osób Bo-dzio - oferujemy usługi
przewozu osób - obsługa lotnisk, wyjazdy na
narty, wycieczki, konferencje, przysięgi,
imprezy sportowe - 693 311 213
■ Transport 1,5 t. - 12m3 wystawiam
faktury - 694 167 104
■ Transport - przeprowadzki - - przewóz
towarów kraj, zagranica 2 tony - bus maxi
16m.szesc.4,60 cm długość powierzchni
ładunkowej - tanio i solidnie faktura vat
- 509 211 282
■ Transport towarów maxi - max dł.
4.2m, wys. 2.1m. negocjowane ceny,
możliwość stałej współpracy faktura vat
- 514 511 116
■ Wywrotka Man 15 - ton wywrotka na trzy
strony - 601 578 247
■ Instalacje elektryczne, przeróbki,
drobne remonty. Solidnie i tanio 781
708 673
■ Programy Inwestycyjne Biuro Rachunkowe Alizee Tel. 075 64 615 80, 509 698
373 Wolności 252 Jelenia Góra
■ Domy- budowa, remonty 075 64 199
10 509 664 778 Kompleksowe usługi
budowlane - roboty remontowe, budowlane,
inwestycyjne
■ Wesele marzeń z zespołem Prestiż Kompleksowa oprawa muzyczna i prowadzenie
wesel i innych imprez. Profesjonalnie i
niedrogo 517 900 425
■
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wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl
Transport budowlany
- do 1400kg
(załadunek i rozładunek) - Tel. 791 731 393
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM
TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

Firma Budowlana Bartex
- kompleksowe usługi
budowlane, posadzkarstwo,
brukarstwo, tynkowanie.
Wykonywanie wszelkich
robót budowlanych

Tel. 0 608 262 768

Remonty
mieszkań
782 807 192
Ogólnobudowlane
usługi

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

Angielski korepetycje
skutecznie i tanio

606 803 803

Karcher - podciśnieniowe czyszczenie
dywanów i tapicerek
- domowych i samochodowych - 697 864
923 - 075 75 26 780
Usługi ogólnobudowlane - kompleksowe
remonty mieszkań,
podłączenia wodne i
kanalizacyjne, wykonczenia wnętrz, kominki, łazienki wraz z aranżacją - Tanio i solidnie
- 791 731 393

"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 (III)

Miasto jak nadzieja

tam czasem, bo znał rodzinę
właściciela Maxa Wiemanna.
Wpadał w jesienne wieczory
na partyjkę bilarda i proszoną
kolację w Neue Hoffnung, jak
stary Wiemann „ochrzcił” swoją własność, która dawała mu
nadzieję (to właśnie znaczy po
niemiecku Hoffnung) na lepsze
jutro. W końcu jednak zamknął
interes, bo nie przynosił oczekiwanych dochodów i sprzedał
kamienicę miastu. Piękną i potężną kamienicę, która niegdyś
mieściła kilka sal, restaurację
i hotel. Po tych czasach nie
było już nawet zapachu, który
Angeld wąchał w nostalgii pamięci przechadzając się często
tą uliczką.
A w kamienicy urządzono
Allgemeine Orstkrankenkasse,
miejską powszechną kasę chorych. Dlatego Julius coraz rzadziej zapuszczał się w te rejony
Hirschergu. Nie lubił specjalnie
gospody Zur Alten Hoffnung,
(Pod Starą Nadzieją), gdzie
jeszcze dwa lata temu miał swój
przybytek stary Wilhelm Schubert. Zmarł jednak nie pozostawiając zajazdu nikomu. Działał
ów lokal jednak nijako siłą
bezwładności. Kuzyni Schuberta zapraszali chętnych na piwo
ze schnapsem i golonkę po
bawarsku do pachnącego wieczorem maciejką ogródka, za
którym były stajnie. Lokal był
jednym z kilku w Hirschebergu
zaszczyconych przywilejem
pędzenia i sprzedaży destylatu.
Wprawdzie – jak wieść niesie
– lepszego schnapsa polewali
w Lang Hausie w centrum, ale

i ten peryferyjny był
niczego sobie.
Również i te tereny za trzy lata
„zaanektują” sobie
naziści. Sąsiedni
biurowiec przejmie
SS. A w gospodzie
znajdą się biura
oficerów w czarnych mundurach i
z trupią czaszką na
czapkach…

Cunnersdorf
wita

Juliusa otrząsa z
tej wycieczki myśli
głośny stukot tramwaju, który właśnie
przemierzył mostek
na Schwarzbach
(C za r ny m pot o - Cafe Klose. Dla odmiany obrazek z jednej z kawiarni w Karpaczu (Krummhuebel)
kiem), który niesie
Gasthausie na rogu Bergman- się ze swoich nocnych przygód. piwa. Tutaj jednak Angeld bywa
szmer wody wzdłuż podwórek
mieszczańskich kamieniczek strasse i Schleimeierstrasse to Sprytnie dopadli dwie ławecz- bardzo rzadko, tylko przejazprzy Bluecherstrasse. Z wagonu podstawowa i czasem jedyna ki. Zwolniły je właśnie starsze dem.
kobiety. Wysiadły na mijance.
Jul ius podziw ia pięk no
nie widać ich fasad od strony rozrywka dnia.
Na mijance przy poczcie, Pokuśtykały w stronę Uhland- wyniosłych kamienic, które
ulicy. A szkoda, bo zbudowane
20 lat temu domy pysznią się na roż ny m budy n k u prz y strasse wiodącą ku Abruzze- świadczą o wielkomiejskości
pięknymi rzeźbami, choć nie Warmbrunnstrasse, za któ- nallee, uroczemu zakątkowi ubogiego niegdyś przedmiesą to osobne rezydencje boga- rym rozciągają się domostwa Cunnersdorfu, którym można ścia. Wykwintna restauracja
czy, ale budynki, w których Friedrichstrasse, z wagonu na piechotę wrócić do centrum Am Jaegerecke urządzona w
mieszkają średnio sytuowani wychodzi połowa pasażerów. zataczając kółeczko przez park kilku salach parteru secesyjTo mieszkańcy Cunnersdorfu, na Cavalierbergu.
nego budynku, z wejściem
mieszkańcy Cunnersdorfu.
A mężczyźni, kiedy tylko po schodkach tuż na rogu
A nge l d ow i p o d o b a s i ę którzy zafundowali sobie wyzwłaszcza imponujący peli- cieczkę do centrum Hirschber- tramwaj wolno ruszył – tym ra- ulic kontrastuje z prostotą
kan. Przyznać trzeba jednak, gu w tę niedzielę. Niektórzy byli zem nie czekał na nadjeżdżają- wspomnianego w yszynku,
że niezbyt często zagłębia się na nabożeństwie w Kościele cy z przeciwka, bo kolejny miał do którego schodzą się mężw zakamarki tej części miasta. Łaski, inni – miło zmitrężyli go mijać dopiero przy remizie cz y ź n i z są sied z t wa , aby
Nie chce bowiem zaburzać czy- przedpołudnie na słodkim w Herrichsdorfie – pogrążyli po pracy odpocząć przy kujejś codzienności i być intruzem nieróbstwie w rozgrzanym się w letniej pełnej czujności flach piwa i kieliszeczkach
drzemce.
ze schnapsem.
w okolicznych knajpkach na słońcem centrum.
Ale do pojazdu wchodzą inni.
Wagon zmierza ku narożnityle małych, że mają tylu gości,
ilu akurat trzeba. Głównie Ubrani tak samo odświętnie kowi z Jaegerstrasse. Tu także
okolicznych piwoszy i marude- jadą w drugą stronę, do Warm- jest restauracja, a wcześniej,
Ciąg dalszy w następnym
rów, rentierów oraz obiboków brunn razem z pozostałymi w prostokątnym, prostym bu– bo i takich nie brakuje – dla jeleniogórzanami oraz męż- dynku na rogu Uhlandstrasse numerze ...
których przesiady wanie w czyznami, którzy już wygadali można się napić w gospodzie
(tejo)
Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

A wa gon w jecha ł w go ści n iec pog rą żony wśród
ogrodów, któr y prowadził
do Cunnersdorfu, przedmieścia Hirschbergu. Dostojne
rez ydencje chowają się w
cieniu bujnych pnączy, które
swoje zielone macki rozłożyły na werandach i innych
drewnianych konstrukcjach
m istern ie zbudowa nych i
okalających stylowe, neoklasyczne wille.
Cicho t u i nawet na g łe
wtargnięcie tramwajowego
stukotu nie zakłóca spokoju
letniego, niedzielnego po południa. – Pewnie szykują
się do popołudniowych pikników – przypuszcza Julius
Angeld widząc altany a w nich
czerwieniące się i widoczne
w zakamarkach pomiędzy
liśćmi obrusy na stolikach
ustawionych pod kopulastymi
daszkami z drewna. A nad
tym wszystkim w oddali majestatycznie króluje wieżyczka
pałacyku przy Sandstrasse,
postawionego na skarpie oddzielającej zachodnią część
śródmieścia Jeleniej Góry.
Tramwaj zostawia za sobą
dzielnicę rzemieślniczą. Hellerstasse, uboższą nieco od
„przepysznej” ulicy Cieplickiej (Warmbrunnstr). Nawet
tu, gdzie królują warsztaty
blacharza Petera, tapicera i
siodlarza Pfeudego, stolarzy
i cieśli Scharfenbergów, jest
miejsce na gospodę i zajazd. Był
nawet hotel, ale pięć lat temu
go zlikwidowali. Angeld bywał

Fot. Archiwum

Niedzielne rozrywki Hirschbergu

Wnętrze restauracji Pocztowej
(dziś Bosman)

Zajazd Zum Landgericht, przy sądzie – Wilhelmstrasse. Dziś Wojska Polskiego. Z dawnego zajazdu powstał
budynek różnych kancelarii, ale lokal gastronomiczny był tu jeszcze kilka lat po 1945 roku.
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