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Jacek Grondowy policjantem
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Znany i lubiany aktor Teatru Jeleniogórskiego Jacek
Grondowy gra jedną z ról w
serialu telewizyjnym „Wydział
zabójstw”. Doszły nas słuchy,
że artysta nie pracuje już na
jeleniogórskiej scenie….
– To nieprawda – dementują
w Teatrze Norwida. – Grondowy
poprosił o bezpłatny urlop i
dostał go – dowiedzieliśmy się.
W czasie „wolnym” popularny
aktor gra w serialu. Telewizja
Polska emituje go w programie pierwszym o godz. 22 w
poniedziałki, wtorki i środy.
Jacek Grondowy wcielił się w
rolę jednego z policjantów.
Są one zamienne, także aktor
nie pokazuje się na ekranie w
każdym odcinku.
Przypomnijmy, że wiosną
tego roku aż zahuczało, kiedy
okazało się, że Jacek Grondowy
jest jednym z aktorów, którzy

Najpiękniejsze i niełatwe utwory poetyckie Cypriana Kamila
Norwida wybrzmiały w miniony wtorek w interpretacji najmłodszych mieszkańców miasta
i regionu w tajemniczej scenerii
rzeźb Ryszarda Zająca w Muzeum
Karkonoskim. Wszystko za sprawą
Norwidowskiego Regionalnego
Przeglądu Recytatorskiego w 125.
rocznicę śmierci poety.
Choć trudny i poza szkołą nieco zapominany, Cyprian Kamil
Norwid ma grono wiernych entuzjastów. Potwierdził to przegląd
recytatorski zorganizowany przez
Piotra Grosmana, nauczyciela z SP
nr 7 oraz Muzeum Karkonoskie.

Rozrywkowo w filharmonii

nie pasują do koncepcji dyrektora artystycznego Teatru Jeleniogórskiego Wojtka Klemma.
Aktor miał zostać zwolniony
z pracy, ale po nagłośnieniu
sprawy w mediach, wszystko
ucichło. Jak nas zapewniono
w TJ, artysta na pewno tu
powróci.

(tejo)

Big band i ragtimesy Scotta
Joplina w zacnym wnętrzu Filharmonii Dolnośląskiej? Z takim
właśnie repertuarem koncert
laureatów zakończył w sobotę
IV Transgraniczny Przegląd Muzyki Popularnej i Rozrywkowej
zorganizowany przez Państwową
Szkołę Muzyczną I st. im. Garści

Po wyłonieniu najlepszego recytatora we wstępnych eliminacjach,
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, do finału zakwalifikowali
się: Julia Antoszewska i Aleksandra
Hładziak, Krzysztof Baran i Eliza
Kurowska, Krzysztof Gilowski,
Zuzanna Grzelak, Seweryn Kiljan
i Natalia Rybarczyk, Michał Macur,
Alicja Mazan i Anna Organek,
Kamil Nawrot i Monika Środa
oraz Ewelina Szklarek, uczniowie
podstawówek i gimnazjów w
Jeleniej Górze i powiecie. Wyróżnienia i nagrody otrzymali wszyscy
uczestnicy.

w Cieplicach. Wygrała jeleniogórzanka Amelia Lewandowska,
adeptka fortepianu z klasy VI,
która uczy się gry pod kierunkiem
Ewy Pieńkowskiej w cieplickiej
szkole. Drugie miejsce wywalczył
Antoni Nguyen z Wrocławia.
Burzliwe oklaski dostała z kolei
grupa Coloriage założona przez

wybitnego akordeonistę rodem z
Jeleniej Góry, dziś wykładowcę w
Akademii Muzycznej w Katowicach Marcina Wyrostka. Zespół
błyskotliwie wykonał wiązankę
różnych melodii, w tym niezapomniane akordeonowe hity
Richarda Galiano.

(tejo)

Polubić trudnego wieszcza

(Angela)

www.Jelonka.com

Będzie się działo!
Nowy serwis w Jelonce!
Organizujesz jakieś wydarzenie,
imprezę, spotkanie, kurs?

Powiadom o tym innych!
Dodaj swoje przedsięwzięcie za
darmo do katalogu
Będzie Się Działo - Jelonka.com

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Pościg i kraksa w ramach ćwiczeń
Fot. Konrad Przezdzięk

W miniony czwartek bandyci napadli i obrabowali stację benzynową w Czechach.
Policja rozpoczęła pościg za
rabusiami uciekając ymi w
kierunku polskiej granicy. Po
uzyskaniu zgody Polaków czeski radiowóz wraz z polskim
kontynuowały pościg na naszym terytorium. Rabusie dojechali do skrzyżowania drogi
Sobieszów – Podgórzyn z trasą
do Zachełmia. Tutaj uciekający
samochód wpadł pod cysternę,
rozbił się i uszkodził zbiornik z
paliwem.
Był y to międz ynarodowe
ćwiczenia policyjne. Nie wiedział y jednak o tym służby
ratownicze, które jechały jak
do prawdziwego wypadku.
Mundurowi ćwiczyli koordynację działań i sprawność
akcji ratunkowej. Ocena wypadła średnio, przynajmniej
dla postronnego obserwatora.
Najpierw policja zabezpieczyła
miejsce i zatrzymała jednego z
„rabusiów”. Straż i pogotowie
przyjechały później i profesjonalnie wykonały swoje zadania. Ćwiczenia obserwowała
gromadka VIP-ów z szefem
sztabu antykryzysowego, zastępcą prezydenta Jeleniej Góry
Jerzym Łużniakiem na czele.

(Mar)

Nauczyciele nie chcą pracować dla idei

Rozwija się w Jeleniej Górze portugalska sieć handlowa. Przejmie wkrótce popularny pawilon handlowy
przy ulicy Wolności. Latem otwarto spory market
Biedronki w Cieplicach.

Przez kilka dni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Norwida
wstrzymane zostały zajęcia fakultatywne dla maturzystów.
Powód? Pedagodzy nie zgodzili się pracować za darmo, bo
miasto nie przyznało szkole środków na fakultety. Po ostrej
reakcji uczących sprawę „odkręcono”. Pieniądze znalazły
się, a trzecioklasiści mogą spać spokojniej.

Od dłuższego czasu przy pawilonie dyskontu spożywczego Plus
wisiało ogłoszenie o wyprzedaży
towaru przed likwidacją placówki.
Klienci mogli niektóre produkty
kupić nawet za pół ceny. Wielu
upatrywało w tym chwytu reklamowego.
Nie była to jednak reklama.
Plus, który powstał w 2003 roku,
został przejęty przez
Biedronkę. To kolejny
z kilku już sklepów
tej sieci w Jeleniej
Górze.
Pawilon to zwykły
„blaszak” postawiony
w drugiej połowie lat
70. XX wieku w technologii opracowanej
jeszcze w Niemieckiej
REKLAMA

Republice Demokratycznej. Działał
tam przez długie lata sklep PSS
Społem. Później – również dość
długo – placówka stała opustoszała
i niszczała. Kilka lat temu wyremontowano ją i urządzono w środku
dyskont spożywczy, który szybko
stał się popularnym miejscem zakupów wielu jeleniogórzan.

(tejo)

O sprawie zrobiło się głośno,
kiedy okazało się, że jedno z najlepszych liceów w Jeleniej Górze
nie otrzymało żadnych środków
na zajęcia dodatkowe. Zawieszono
zajęcia fakultatywne, podczas których trzecioklasiści mają okazję do
podszlifowania i uporządkowania
wiedzy przed przyszłorocznym
egzaminem. Zaniepokoiło to maturzystów.
Teraz jednak – jak zapewnia
dyrekcja szkoły – wszystko wraca
do normy. Zajęcia będą się odbywać
jak co roku. W październiku miasto
przyznało II LO 14 dodatkowych
godzin pozalekcyjnych tygodniowo,
które przeznaczone będą co prawda
nie tylko dla maturzystów, ale dla

Ofiary mrozu
i denaturatu
Fot. AGA

Biedronka prawie jak stonka

uczniów szczególnie uzdolnionych.
„Norwid” od kilku lat przoduje w
programach wspierania jednostek
wybitnych. Ale tym razem środki
pomogą nie tylko w przygotowaniu
licealistów do olimpiad i konkursów,
lecz także – zdaniem dyrektor Jadwigi Dąbrowskiej – przyniosą efekty
również na maturze.

(Angela)

Nie może zmuszać
– Fakultety w naszej szkole co roku prowadzone są przez nauczycieli dobrowolnie,
za co nikt im nie płaci. Tak miało być i w tym roku. Sama nie mogę zmusić nikogo do
prowadzenia tych zajęć, ale wiem, że nauczyciele je prowadzą, bo chcą by uczniowie
jak najlepiej poradzili sobie na egzaminie. W ubiegłym roku byliśmy szkołą, która
w Jeleniej Górze najlepiej wypadła podczas matury – mówi Jadwiga Dąbrowska,
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.

Jeleniogórska policja sprawdza
przyczynę zgonu dwóch mężczyzn
znalezionych w piątek przy ulicy
Granicznej oraz na jednym ze
zboczy góry Chojnik.
Pięćdziesięciosześcioletni bezdomny, pochodzący z Kostrzyna,
pił wczoraj denaturat z kolegą,
z którym zajmował opuszczony
budynek przy ulicy Granicznej. Gdy
kolega obudził się rano, poszedł „w
miasto”. Mężczyzna spał nadal. Gdy
kolega wrócił po południu, jego
kompan już nie żył. Policja sprawdza okoliczności, czy mężczyzna
zmarł bez udziału osób trzecich oraz
jakie mogą być prawdopodobne
przyczyny zejścia.
Drugiego mężczyznę znaleziono
w tzw. Czerwonej Dolinie. Zmarł
najprawdopodobniej z wyziębienia,
bo nie ma śladu osób trzecich. Miał
około 40 lat i policja ustala jego tożsamość, gdyż zmarły nie miał przy
sobie żadnych dokumentów.
(Mar)

Uciekali przed wyrokiem
Małżeństwo z dwojgiem dzieci z Niemiec przespało się i
jadło posiłki w dwóch hotelach nie zapłaciwszy za usługę. Powiadomiona policja zatrzymała cudzoziemców.
Okazało się, że niemiecki sąd pozbawił mężczyznę i
kobietę praw rodzicielskich, a małżonkowie uciekli
ze swojej ojczyzny.
Właściciel hotelu powiadomił policję w miniony czwartek policję, że
przebywająca u niego od kilku dni
niemiecka rodzina chce wyjechać
nie płacąc za pobyt i wyżywienie.
Rachunek opiewał na kwotę blisko
5000 zł. W podobny sposób małżeństwo wyłudziło usługi hotelowe w
Szklarskiej Porębie. Nie zapłacony
rachunek za kilkudniowy pobyt
wynosił ponad 2000 zł.
– Policjanci, którzy przyjechali
na miejsce zauważyli, że dzieci,
towarzyszące małżeństwu były
brudne i zaniedbane. Jak na tę
porę roku dzieci były bardzo lekko
ubrane, co wzbudziło podejrzenia
funkcjonariuszy – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze.

Jak się później okazało, niemieckie małżeństwo uciekło ze swojego
kraju, aby uniemożliwić wykonanie
wyroku Sądu Rodzinnego, na mocy
którego zostali oni pozbawieni
praw rodzicielskich. Syn i córka
mieli trafić do jednej z placówek
opiekuńczych.
Obywatele Niemiec zostali
umieszczeni w policyjnym areszcie,
a dzieci w trafiły do jednej z jeleniogórskich placówek opiekuńczych.
Rodzicom za popełnione w Polsce
przestępstwa grozi nawet do 8 lat
pozbawienia wolności. O zdarzeniu
powiadomiono Konsulat Republiki
Federalnej Niemiec, a jego służby
w tym tygodniu mają zająć się
dziećmi.
(tejo)
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Morderca miał twarz chłopca
Kilkunastoma ciosami ostrzem zasztyletował kolegę. Ma
21 lat i chłopięce rysy. Jego starszy brat okradał mieszkańców zastraszając ich nożem. Obydwaj bracia R.: Adrian
i Krzysztof, staną wkrótce przed Sądem Okręgowym w
Jeleniej Górze.
Krzysztof R. obecnie ma 26 lat,
jego brat Adrian, zaledwie 21. Mieszkają w Bogatyni Wraz z siostrą
dorastali w rodzinie patologicznej.
Matka przez całe życie nie wylewała
za kołnierz i nigdy nie interesowała
się losem swoich dzieci. Takie samo
podejście miał ich ojciec, nałogowy
alkoholik, który zmarł w 1999
roku. Siostra Krzysztofa i Adriana
wyprowadziła się do Nowego Sącza
i zerwała kontakt z rodziną.

Na bakier z prawem

Chłopcom nie było spieszno ani
do nauki, ani tym bardziej do pracy. Młodszy skończył gimnazjum,
starszy miał więcej ambicji: został
mechanikiem. Stałego zajęcia nie
mieli i utrzymywali się z robót
dorywczych. Nie założyli rodzin,
nie mają dzieci. Wybrali hulaszczy
tryb życia: awantury, bójki i pijaństwo były na porządku dziennym.
Wielokrotnie interweniowała w
domu policja.
Krzysztof od najmłodszych lat był
karany za rozboje i napady, Adrian

systematycznie przyglądał się bratu
i uczył się od niego przestępczego fachu. Bracia z każdą sądową sprawą
rośli w sile i przekonaniu, że nic im
nie można zrobić. Choć byli karani
za czyny przeciwko zdrowiu i życiu,
wyroki nie były dla nich niczym
niezwykłym. To był taki dodatek
do codzienności, wpisany w ich
„zawód”.
Kartoteka Krzysztofa pęka w
szwach. Adrian ostatni wyrok, rok
więzienia w zawieszeniu na 3 lata
próby, usłyszał 31 maja 2005 roku.
Teraz grożą mu jednak o wiele bardziej poważne konsekwencje.

Pogadał i zabił

Feralnego 12 stycznia tego roku
Adrian R. spotkał swoją ofiarę,
Kamila J., po godzinie 17 przy ulicy
Matejki w okolicach sklepu „Łakoć”
w Bogatyni. Kamil i jego brat Jacek
pojawili się tam przypadkiem po
spotkaniu z ukochaną Kamila,
Wiolettą. Nikt z nich nie podejrzewał
wtedy, że może to być ich ostatnia
rozmowa.

Cacko na kółkach zostało u nas
Warty ponad 120 tysięcy złotych 42-letni samochód
marki Jaguar miał trafić do Niemiec przewieziony na
lawecie. Pogranicznicy udaremnili wywóz auta, bo
zabrakło dokumentów wydanych przez konserwatora
zabytków.
W trakcie działań prowadzonych
w Jeleniowie, strażnicy graniczni
zatrzymali do kontroli samochód
typu bus, który przewoził na lawecie inny pojazd. Podczas kontroli
funkcjonariusze ustalili, iż przewo-

żony pojazd to pochodzący z 1966
roku Jaguar – poinformowała kpt.
Joanna Woźniak, rzeczniczka prasowa Łużyckiego Oddziału Straży
Granicznej.
Przewoźnik, mieszkaniec woje-

Po krótkiej pogawędce, Kamil
poszedł w kierunku sklepu. W jakim
celu? Tego nikt nie wie i już się nie dowie. Jacek jeszcze chwilę rozmawiał
z Wioletą. Tymczasem przy sklepie
spożywczym Kamil minął się ze
swoim zabójcą. Ten kłócił się z kimś
w ręku trzymając nóż sprężynowy.
Kiedy jednak Adrian R. dostrzegł Kamila, zaczął się z nim awanturować.
Ten nie chciał wdawać się w bójkę i
przeszedł dalej.
Kat o dziecinnej twarzy i niewinnych oczach, nie odpuścił i poszedł za
nim. Kamil chciał uciec, ale zabójca
dogonił go i zadał mu kilka ciosów
nożem. Obkładał go nożem na ślep,
raniąc go w przedramiona, ręce,

ło się uratować Kamila. Okazało
się bowiem, że wskutek zadanych
ciosów nożem Kamil miał rany cięte
przedramion i palców obu rąk, ranę
kutą lewej strony szyi penetrującą
do klatki piersiowej z uszkodzeniem
płuca lewego oraz ranę kutą klatki
piersiowej z przekłuciem płuca. To
wywołało silny krwotok wewnętrzny, niewydolność krążeniową, a w
konsekwencji – śmierć.
Następnego dnia policja zatrzymała Adriana R., który jednak nie
przyznał się do działania w zamiarze
pozbawienia Kamila życia. Nie zaprzeczył, że zadał mu kilka ciosów
nożem, ale jako linię obrony przyjął,
że został zaatakowany przez trzy

Bracia R. zmienili życie normalnych ludzi
w koszmar. Ci mają nadzieję, że sprawiedliwości
stanie się zadość.
szyję i klatkę piersiową. Kiedy ofiara
upadła na ziemie i nie miała już sił się
bronić, sprawca uciekł wyrzucając po
drodze nóż.

Za późno na pomoc

Po chwili do Kamila opartego o
płot doszedł Jacek. Kiedy dowiedział
się, że jego brat został ugodzony
nożem, próbował doprowadzić go do
straży pożarnej, bo ta była najbliżej.
Po drodze pobity znaczył swoją drogę
plamami krwi. Przed strażnicą osłabł
na tyle, że nie mógł dalej iść i upadł
na trawnik.
Jacek pobiegł po pomoc, jednak
ani strażakom, ani lekarzom z wezwanej karetki pogotowia nie uda-

osoby, w tym Kamila, i musiał się
bronić.
Sąd nie dał wiary tym zeznaniom
uznając je jak niespójne i podczas
kolejnych zeznań zmieniane. Po
zabójstwie Adrian R. wrócił do domu
swojej matki i wyprał zakrwawione
rzeczy. Po czym, jakby nigdy nic,
wraz z bratem urządził sobie popijawę. Teraz zabójca przebywa w
areszcie, gdzie zostanie zapewne
jeszcze wiele lat.

Kosa jako straszak

Drugi z bogatyńskich braci,
Krzysztof R.wielokrotnie używał
noża, jednak do zastraszania
swoich ofiar. 26latek bez

żadnych skrupułów czaił się na
mieszkańców Bogatyni na ulicach
i w parkach. Niezależnie od pory
dnia i nocy. Ludzie prawdopodobnie
odważyli się o tym mówić głośno
po aresztowaniu młodszego brata.
Wówczas na policję zgłosiło się kilkanaście osób, które złożyły zeznania
przeciwko napastnikowi.
W wyniku prowadzonych działań
policji i zgorzeleckiej prokuratury okazało się, że
Krzysztof R. Ma na swoim
koncie szereg przestępstw.
Większość z nich to rozboje, napady i kradzieże.
8 lutego tego roku, po
godzinie 17 Krzysztof R.
napadł na jedną z mieszkanek na ulicy. Popchnął
ją, a następnie złapał
za ubrania i zaczął
szarpać, po czym
ukradł jej torebkę i
uciekł.
Mężczyzna
zachowywał się
agresywnie nawet wobec najbliższych. 18 lutego pokłócił się
ze swoją sympatią i
zaczął się jej odgrażać wymachując
przed jej twarzą nożem w powietrzu.
Mówił, że ją zabije. Niespełna dwa
dni później około godziny 20.30
stanął na drodze kolejnej mieszkance,
skrępował jej ręce i ukradł torebkę. 26
lutego dopadł swoją kolejną ofiarę,
którą swoim zwyczajem zastraszył
i okradł.
Długo nie czekał też na kolejną
sposobność. O 2.40 w nocy z 26 na 27
lutego przyczaił się z kolegą na kolejną
ofiarę, tym razem mężczyznę. Zaszedł
mu w parku drogę i zaczął wymachiwać mu nożem przez oczami, po
czym ukradł mu torbę podróżną
z kablami elektrycznymi, plecak
i dokumenty.

Wszystko w rękach sądu

Mieszkańcy Bogatyni odetchnęli, kiedy za braćmi R. zatrzasnęły
się drzwi aresztu. Jak długo tam
zostaną? Młodszemu za zabicie
kolegi grozi kara do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Starszy za
rozboje z użyciem niebezpiecznego
narzędzia może zostać w więzieniu
12 lat. Czy tak się stanie, zależy
od wyroku Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, który poznamy już
wkrótce.

Angelika Grzywacz

Dura lex sed lex
Twarde przepisy obowiązujące wciąż w tym
względzie, mimo akcesji Polski do UE i obowiązywania paktu z Schengen, dziwią bardzo
wielu. Amatorzy starych pojazdów często chcą
po prostu zarobić remontując je w Polsce
i sprzedając z zyskiem na zagranicznych
rynkach bogatym kolekcjonerom. Niestety,
biurokratyczne procedury nie ułatwiają tego.
Strażnicy graniczni mają związane ręce
archaicznymi przepisami prawnymi, które nie
(tejo) przystają do współczesnej rzeczywistości.

wództwa dolnośląskiego, nie
posiadał pozwolenia na wywóz
zabytku z kraju, bądź też zaświadczenia, wydanego przez
wojewódzkiego konserwatora
zabytków, stwierdzającego,
że takie pozwolenie nie jest
wymagane. Wartość ujawnionego pojazdu oszacowano na
ponad 122 000 zł. Zabytkowy
Jaguar został zabezpieczony w
Placówce SG w Zgorzelcu.

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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TEMAT TYGODNIA

RYTM TYGODNIA
O taksówkach
i uzdrowisku

Jutro (wtorek) w ratuszu zbierają się radni na kolejnej sesji rady
miasta. Rozpatrzą, między innymi,
projekt uchwały w sprawie liczby
przeznaczonych do wydania w
2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką. Pod głosowanie trafi
także projekt uchwały w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej
Uzdrowisko Cieplice.

Wyrzuć zbędne klamoty

Trwa akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, dzięki której mieszkańcy
mogą pozbyć się tzw. odpadów
problemowych: starych lodówek,
telewizorów i innych urządzeń.
W poniedziałek i wtorek ekipy
MPGK trafią na osiedle Czarne,
29 października – w rejon osiedla
Głowackiego, dzień później na
osiedle przy ul. Kruszwickiej, a
w piątek (31 października) – na
osiedle Widok w Cieplicach.

Zwolnij przed zebrą

W nawierzchni alei Wojska
Polskiego zamontowano przed
przejściami dla pieszych metalowe kostki, które mają zmusić
kierowców do zdjęcia nogi z gazu
w tych miejscach. Ograniczniki
zainstalowano tuż przed zebrami, a zdaniem kierowców, to
stanowczo za blisko, aby móc skutecznie zahamować przed osobą,
która przechodzi przez jezdnię.
Pomysłodawcy twierdzą, że na
całej długości alei zmotoryzowani
powinni jechać powoli, a nowe
zabezpieczenie zda egzamin.

Otrzęsiny w Żeromie

W nadchodzący piątek w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 odbędzie się pasowanie
uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum na pełnoprawnych
członków społeczności placówki.
Oprócz tradycyjnego ceremoniału
i ślubowania, młodzi „żeromiacy” poddani zostaną otrzęsinom,
podczas których czekają na nich
niekoniecznie łatwe zadania do
wykonania. Te liczne atrakcje
przygotowują uczniowie klas starszych, a uroczystość stała się już
tradycją szkoły.

Nie palcie liści!

Zasnute dymem z palonych
liści ulice to codzienny widok
jeleniogórskiej jesieni. Tymczasem
pozbywanie się listowia przez
jego palenie jest niedozwolone.
Tę kwestię ustala obowiązujący
regulamin utrzymania miasta w
czystości. Dym ze spalanych odpadów roślinnych ma tak szkodliwe
oddziaływanie jak dym papierosowy. Najprościej jest zakopać opadłe
liście lub pozostawić je w worku
zakupionym w MPGK. Firma zajmie się ich wywozem i utylizacją
w ekologicznej kotłowni przy ul.
Mickiewicza. Straż miejska zapowiada, że będzie pouczała i karała
tych mieszkańców, którzy nie będą
stosowali się do zakazu.

Spacer pod wiszącym
konarem

Złamane drzewo zawisło w
minioną środę nad głowami spacerowiczów i przejeżdżających
na Perłę Zachodu rowerzystów.
Na szczęście niebezpieczeństwo
zauważyli strażnicy miejscy, którzy
zaalarmowali odpowiednie służby.
Drzewo usuwano kilka godzin. Na
miejsce wezwano straż pożarną i
pracowników telekomunikacji.

Troska o katów
Starsze mieszkanki regionu, które mają kłopot ze znalezieniem dobrej pracy na miejscu, wybrały znacznie
korzystniejsze oferty z Niemiec. Za niemałe pieniądze
pielęgnują o opiekują się starcami, którzy za młodu
służyli w szeregach nazistowskich wojsk i podczas wojny
mordowali Polaków i Żydów.
Kobiet, które nie mają szans na
lokalnym rynku pracy, jest sporo.
Zwłaszcza po czterdziestce. – Choć
mam doświadczenie i znam język
niemiecki, tu nikt mnie nie zatrudni. A dobra praca w Niemczech
to rzecz pewna. Tam potrzebują
takich osób – mówi nam pragnąca
zachować anonimowość mieszkanka jednej z podjeleniogórskich
miejscowości.
Jedną z pań, którą życie zmusiło
do zarobkowej emigracji, jest Katarzyna z Mysłakowic. W Niemczech
pracuje od pięciu lat. Opiekuje
się zniedołężniałymi starcami
wymagającymi ciągłej troski.
Cierpią na chorobę Alzheimera. Niewiele pamiętają
z tego, co dzieje się na
bieżąco. Za to

zachowali doskonale w pamięci
makabryczne obrazy sprzed ponad
60 lat.
Kobieta zajmowała się starym
mężczyzną. Nazywał się Gerhard.
Podczas II wojny światowej był
oficerem Wehrmachtu. Opowiadał
o tym, jak do ich jednostki przywieziono grupę Żydów. Dorosłe osoby
kazano im zagazować, a dzieci
rozstrzelać na miejscu. Opowiadał:
– Jak strzelałem do tych małych
Żydków, to one tak piszczały i
skakały jak groch rzucony o ścianę,
a jak nie trafiłem, musiałem dobić.
Część zwłok wywożono, z niektó-

Bliscy nie mieli siły ani chęci opiekować się zniedołężniałym mężczyzną, dlatego zatrudnili opiekunkę
poleconą przez znajomych.
– Codziennie starzec pytał mnie,
czy przypadkiem nie jestem Żydówką. Odpowiadałam, że nie i wtedy
się uspokajał, bo bał się Żydów.
Nie wytrzymałam tam jednak
długo, jego opowieści były ponad moje siły – opowiada pani
Katarzyna.
Nie jest to odosobniony przypadek, kiedy Polka trafia do
domu schorowanego byłego
hitlerowca, który dobiega dziewięćdziesiątk i i traci samo dzielność.
Inni starcy zdają sobie sprawę
z tego, jakie krzywdy wyrządzili
innym, często robili to walcząc
o własne życie, bo jako młodzi
ludzie nie mieli wiele do powiedzenia.

Gerhard: – Jak strzelałem do tych małych
Żydków, to one tak piszczały i skakały jak
groch rzucony o ścianę, a jak nie trafiłem,
musiałem dobić.
rych robiono mydło, a jeszcze inne
palono w piecu.
Gerhard stał się na starość
ciężarem dla swojej rodziny. Chorował na
Alzheimera, nie
zawsze rozpoznawał
ludzi.

– Hans, którym się obecnie
opiekuję, został siłą wcielony
do wojska, kiedy miał 18 lat. Od
razu uczono go latać bombowcami. Pierwszą bomby zrzucił na
Warszawę w 1939 roku. Podczas
jednego z nalotów pod koniec
wojny został zestrzelony przez
polskie lub radzieckie działa



przeciwlotnicze. Udało mu się
na spadochronie wylądować w
lesie, gdzie pomogli mu Polacy
cy wile, którzy zlitowali się
nad nim i jego kolegami, ponieważ byli bardzo młodymi
ludźmi.
H a n s
był ra n ny
w nogę i
przez parę
tygodni
leżał

nieprzytomny, ale
cały czas opiekowała
się nim polska rodzina.
Zamieszkał w Polsce i
ożenił się z Polką, a cztery
lata po wojnie w yjechali
do Niemiec, gdzie mieszkają
do dziś.
Żołnierzowi Luftwaffe pozostał sentyment do Polaków:
każdego lubi i szanuje, co pokazuje swoim zachowaniem.
Jego polska żona, z którą zresztą
roz wiódł się k ilkana ście lat
temu, uważa się za Niemkę, nie
chce nawet rozmawiać po polsku
– dziwi się pani Katarzyna.

Praca jak upokorzenie

Polki, które trafiają do niem ieck ich domów, często są
zszokowane stanem świadomości wielu Niemców, zwłaszcza
starszego pokolenia. Nie dość,
że opiekują się ludźmi, na których ciąży – choć zatarta przez
czas – ale jednak bezpośrednia
odpowiedzialność za zbrodnie
wojenne, to jeszcze muszą stykać
się ze stereotypem Polaka nędzarza. Idealnie pasującego do
nazistowskiej teorii podludzi.
– Nie zdawałam sobie sprawy
z tego, że wielu Niemców w ogóle
nie wie, gdzie jest Polska. To są
ci, którzy nigdy nie byli w Polsce.
Myślą, że jesteśmy częścią Rosji,
a w związku z tym panuje u nas
ogromna bieda – mówi nasza
rozmówczyni.
– Gospodarze sądzą, że nie
mamy nowoczesnych sprzętów
w domu. Tłumaczą jak włączyć
pralkę, otworzyć lodówkę, czy
przełączyć kanał telewizyjny.
Byli zaskoczeni, gdy mówiłam,
że znam obsługę tych urządzeń.
Widziałam, że w telewizji niemieckiej często pokazują Polaków żyjących w nędzy. Dlatego
też ciężko się dziwić, że osoby,

które nigdy nie były w Polsce, kojarzą nas wyłącznie z brudnymi
i biednymi ludźmi – opowiada
pani Katarzyna.
Na szczęście to tylko margines
społeczeństwa, choć tam właśnie
najłatwiej o nieźle płatną, choć
upokarzającą pracę. – Niemcy,
którzy byli w Polsce, dobrze
wiedzą, jak żyje większość z nas.
Dziwią się, że Polki szanują podopiecznych i otaczają ich troską,
mimo że wielu z nich wyrządziło
tyle krzywdy naszym rodakom.
Zaskoczenie jest tym większe,
gdy na opiekę do Niemiec wyjeżdżają kobiety z wykształceniem
średnim, znające język i zaradne
życiowo – usłyszeliśmy.
– Mój obecny pracodawca
nie rozumie dlaczego zdecydowałam się w yjechać z kraju.
Skończyłam technikum ekonomiczne, znam język niemiecki i załatwiam wiele spraw w
urzędach i bankach. Gdybym
była Niemką nie miałabym problemów ze znalezieniem pracy w
biurze, bo u nich pięćdziesiątka
na karku nie oznacza końca
kariery zawodowej – wyznaje
pani Katarzyna.

(Ania, tejo)

Zapominać nie wolno
Realne zetknięcie katów i ofiar w takim kontekście po latach jest dziejowym paradoksem, zgryźliwością historii w zjednoczonej Europie. Niedoszli panowie tego świata
na własnej skórze poznają ciężar długiej egzystencji. Kiedyś – w imię kłamliwego
sloganu „Praca czyni wolnym” sami zabijali, dziś – na progu życia i śmierci – potrzebują opieki. Paradoksalnie praca Polek u ich wezgłowia pozwala na materialną
niezależność opiekunek.
Sumienia niektórych ich pacjentów są zagryzane wyrzutami. Inni nie przyjmują do
świadomości, że postępowali źle. Wciąż przeważa opinia – z którą można polemizować
– że tylko wykonywali rozkazy. Byli jednak trybikami zbrodniczego systemu. Próba
wyjścia z niego wiązała się z ryzykiem utraty życia. Łatwiej było je odbierać komuś
niż sobie. Wielu z tamtych katów dziś ma na tyle zniedołężniały umysł, że zbrodni
nie pamięta. Nam jednak – nawet w duchu przebaczenia zbrodni, których – jako
pokolenie urodzone kilkadziesiąt lat po wojnie nie doświadczyliśmy osobiście – nie
wolno o tamtych czasach zapomnieć.
Konrad Przezdzięk
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ROZMAITOŒCI

Kierowca samochodu marki
Toyota, mieszkaniec Głuszycy w
powiecie wałbrzyskim, wybrał
się z żoną na jeleniogórski cmentarz, odwiedzić groby bliskich.
W sobotnie przedpołudnie słońcó
mocno świeciło w oczy, ale akurat on, jadąc z Mysłakowic słońce
miał za plecami i doskonał y
widok na drogę aż do zakrętu
przy płocie dawnej jednostki wojskowej. Skręcił na parking przy
cmentarzu i skończył z rozbitym
samochodem.

– Jak ustalili funkcjonariusze
policji, kierujący toyotą zajechał
drogę prawidłowo jadącemu
kierującemu samochodem marki
mercedes mieszkańcowi Kowar
– wyjaśnia oficer prasowy jeleniogórskiej policji, Edyta Bagrowska – Troje jadących mercedesem
osób, rodzice i dziecko, trafili
do szpitala w Jeleniej Górze. Ich
obrażenia są dość poważne.
Mercedes, który jechał od strony centrum miasta, uderzył w
skręcającą na parking toyotę

Kierowca toyoty mężczyzna w wieku po 60-tce zapewniał, że kiedy skręcał żadnego samochodu na drodze nie było. Dowody wskazują raczej, że samochodu nie
zauważył. Czy to oznacza, że stanowi zagrożenie na drodze? Ludzie w podeszłym
wieku, zdaniem policjantów i instruktorów jazdy, często nie zdają sobie sprawy z
własnych ograniczeń. A polskie prawo nie pozwala na wysłanie na badania lekarskie
kierowcy tylko dlatego, że osiągnął określony wiek. Policja może działać dopiero
wtedy, gdy kierowca jest sprawcą wypadku. Sytuacja się zmieni, gdy zostanie
zastosowana dyrektywa unijna o europejskim prawie jazdy. Do 2013 roku wszystkie
prawa jazdy na obszarze unii będą stopniowo zastąpione wspólnymi, które mają
być wydawane maksymalnie na 15 lat.

wasze fotki Nasze Pociechy
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Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję.
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

całym impetem i zatrzymał się
kilkadziesiąt metrów dalej na
trawniku. Na drodze nie było
nawet śladów hamowania. Kierujący mercedesem mógł mieć
kłopoty z obserwacją drogi, bo
słońce ostro świeciło mu prosto w
twarz. Gdyby było, tak jak zapewniał kierowca toyoty, mercedes
musiałby jechać bardzo szybko,
żeby dość długi, prosty odcinek
drogi, pokonać w 2-3 sekundy.
Policja sk łania się raczej do
wersji, że winny jest kierujący
toyotą, który nie dostrzegł auta
jadącego w jego stronę i zajechał
mu drogę.
Ulica została całkowicie wyłączona z ruchu, a samochody
sk ierowano obja zdem przez
parking przy cmentarzu. Kolejka
samochodów sięgała wjazdu
do byłej jednostki wojskowej
przy ulicy Sudeckiej. Kierowcy,
którzy musieli bardzo uważnie
jechać objazdem przez wysoki
krawężnik, o który zahaczał
podwoziem co drugi pojazd,
ze zgrozą oglądali skutki wypadku.
Widać było, jak intensywny
jest ruch na drodze łączącej Jelenią Górę z Karpaczem i innymi
miejscowościami na tej trasie.
Na szczęście możliwe było po-

Obydwa auta uległy zupełnemu zniszczeniu
prowadzenie objazdu, w innym
przypadku kolejka samochodów
miałaby kilka kilometrów. Tłoku
na drodze nie rozładowałaby
nawet obwodnica południowa,
która za kilka lat ma umożliwić
ominięcie centrum miasta przez
samochody jadące tranzytem
w kierunku Karpacza. Wyjazd
z projektowa nej obwodn ic y
zaplanowano niedaleko miejsca wypadku. Dalej kierowcy

Zdrożeje ciepło w PEC

Nasza ciepłownia dostarcza ciepło do 40 procent
mieszkań w mieście – mówi prezes Latuszek.
Od pierwszego listopada o 3,8 procenta zdrożeje cena 1
GJ (gigadżula) energii cieplnej produkowanej przez jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak
zapewnia prezes spółki, Andrzej Latuszek, podwyżka
spowodowana jest rosnącymi cenami węgla.
– Jednak nasza podwyżka o 3,8
procenta to najniższy wzrost ceny
ciepła na Dolnym Śląsku. Średnia
to około 10 procent. Tak jest w Lubaniu czy w Świdnicy. W Kowarach
jest to nawet 30 procent więcej niż
dotychczas – tłumaczy prezes.
Cena energii cieplnej podlega regulacji, na podwyżki musi wyrazić
zgodę urząd regulacji energetyki,
który sprawdza zasadność podwyżki. Jeleniogórska podwyżka
jest już zatwierdzona. Na placu
magazynowym PEC zgromadził
kilkadziesiąt tysięcy ton węgla.
Wystarczy go na ogrzewanie odbiorców do końca marca. - Jeśli
ceny paliwa będą rosły w marcu
będziemy musieli wystąpić do URE
o zatwierdzenie kolejnej podwyżki
– wyjaśnia prezes Latuszek.
Jeleniogórski PEC przystąpił
też w minionym tygodniu do
ogólnopolskiego programu Ciepło
Systemowe, któremu patronuje
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo
Polskie.
- Z okazji podpisania porozumienia zorganizowaliśmy w Jeleniej
Górze dwudniową konferencję „Rynek ciepła w Jeleniej Górze: szanse
i zagrożenia. Ciepło Systemowe
– przyszłość pod znakiem bezpieczeństwa i komfortu – mówi prezes

będą jechać starą, wąską drogą
powiatową.
To pierwszy od kilku lat tak
poważny wypadek w okolicach
którejś jeleniogórskiej nekropolii. Nieustanne apele, duży tłok
na drodze i obecność umundurowanych funkcjonariuszy studziły zapędy bardziej krewkich
kierowców.
- W roku ubiegłym 1 i 2 listopada było wyjątkowo spokojnie

przy wszystkich jeleniogórskich
cmentarzach – wyjaśnia nadkomisarz Edyta Bagrowska – Zdarzeń drogowych nie było żadnych, mimo olbrzymiego ruchu
wokół nich. Jednak jak pokazuje
to zdarzenie, chwila nieuwagi
może dużo kosztować.

Marek Komorowski

Uciekał, bo nie miał prawa jazdy
Fot. Marek Komorowski

– Nie widziałem żadnego samochodu jadącego w moją
stronę – powiedział nam roztrzęsiony kierowca. – Skręcałem powoli na cmentarny parking i nagle poczułem
potworne uderzenie w przód samochodu, siła uderzenia
odrzuciła nasze auto kilkanaście metrów do tyłu. Na szczęście mieliśmy z żoną zapięte pasy i zadziałały poduszki
powietrzne.

Fot. Marek Komorowski

Spieszył się do grobów

Latuszek – W branży ciepłowniczej
marka Ciepło Systemowe pełni
rolę certyfikatu jakości. Wszystkie
przedsiębiorstwa muszą spełniać
wysokie normy jakości, utrzymania cen na możliwie najniższym
poziomie oraz transparentność
działania firmy.
Po wielu latach spadku ilości
ciepła kupowanego w PEC przez
odbiorców w tym roku ta tendencja
została wyhamowana. W roku 2001
spółka dostarczała 124 Megawaty,
w tym roku jest to 98 Megawatów.
- Na ten stan rzeczy składa się
wiele czynników, klienci przechodzili na inne źródła zasilania, spory
spadek zamówionej mocy wynika
z termomodernizacji budynków.
Doskonale rozumiem, że każdy
szuka oszczędności. Natomiast
udało nam się przekonać wielu
nowych odbiorców, że nasza oferta
jest lepsza od innych dostarczycieli
energii. Dlatego mimo ciągłego
ograniczania mocy na przykład
przez JSM, jak wynika z podpisanych już umów w tym sezonie
zimowym będziemy sprzedawać
o kilka megawatów mocy więcej
– wyjaśnia prezes.

Mar

Dwudziestolatek, który nie zatrzymał się do policyjnej
kontroli drogowej w Szklarskiej Porębie, uciekał w
nocy z piątku na sobotę przez ponad 20 kilometrów
goniącym go funkcjonariuszom. Uciekający kierowca renówki piątki zaliczył tylko kurs teorertyczny i
właśnie miał przystąpić do egzaminu, aby uzyskać
prawko. Teraz może o nim na długo zapomnieć.
Pół godziny przed północą, na
jednej z ulic w Szklarskiej Porębie
policjanci zauważyli samochód
osobowy marki renault 5, którego sposób jazdy kierującego
wzbudził ich podejrzenie. Gdy
funkcjonariusze usiłowali zatrzymać samochód, kierowca zigno- Takim autem uciekał 20 latek
rował sygnały i zaczął uciekać w
Policjanci zarejestrowali, że kierujący
kierunku Jeleniej Góry. Policjanci
w trakcie pościgu co najmniej 15 razy
natychmiast rozpoczęli pościg oraz
złamał przepisy ruchu drogowego.
o całym zdarzeniu powiadomili
Mężczyzna został zatrzymany w
oficera dyżurnego.
policyjnym areszcie.
Kierujący renault`em wyprzePolicja ustaliła, że mężczyzna
dzał w miejscach niedozwolonych,
właśnie ubiega się o uprawnienia i
na podwójnej ciągłej, przekraczał
chodzi na kurs na prawo jazdy. Zalidozwoloną prędkość. Po dojechaczył już egzamin teoretyczny. Policja
niu do Jeleniej Góry uciekający
wystąpi z wnioskiem o zawieszenie
skierował się w kierunku Łomnicy.
dalszego etapu egzaminów oraz
W pewnym momencie zatrzymał
skieruje do sądu wniosek o wydanie
auto, wysiadł i zaczął uciekać piezakazu prowadzenia pojazdów. Za
szo. Szybko został zatrzymany
ucieczkę i stworzenie zagrożenia na
przez policjantów. Kierowcą okazał
drodze mężczyzna odpowie przed
się 20-letni, trzeźwy mieszkaniec
sądem grodzkim.
Szklarskiej Poręby. Policjantom
Mar
tłumaczył, że nie zatrzymał się do
kontroli... bo nie miał prawa jazdy.
REKLAMA

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

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

Cudowny lek na szkolną szarzyznę
Jak nauczać tak, aby nie było to smutne i schematyczne,
a młodzież wychodziła z zajęć szczęśliwa, a nie sfrustrowana? Tego uczyło się w minionym tygodniu ponad
100 pedagogów i ludzi nie zawsze związanych ze szkołą
podczas II Konferencji z Zakresu Twórczych Technik
Edukacyjnych.
To tu uczy się żyć w społeczeństwie,
ma okazję w praktyce pokazać
cechy swojej jeszcze nieuformowanej osobowości. Nauczyciele
powinni w tym pomagać, a często
– przeszkadzają.
Wykładowcy zaproszeni na konferencję mieli pomóc jej uczestnikom w ulepszeniu procesu nauczania. Cieszy wysoka frekwencja.
Wszystkie zajęcia warsztatowe i
wykłady cieszyły się dużym powodzeniem. Koryna Opala-Wnuk
postarała się, aby do Jeleniej Góry
przyjechali wybitni. Wśród nich
prof. Wiesław Karolak, który na
początek spotkań wygłosił wykład
inauguracyjny „Od przedmiotu do
podmiotu”.
A całe przedsięwzięcie rozpoczęło się koncertem grupy „Pentatonika”. To zespół integrujący ludzi
o różnym stopniu niepełnosprawności, który od kilku lat działa przy
Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Przez muzykę
ludzie bez doświadczenia ani wykształcenia muzycznego odnajdują
sens istnienia i uczą się integracji z
tymi, których społeczeństwo „lubi”
wyrzucać na margines.

Zespół „Pentatonika” w trakcie koncertu inaugurującego konferencję.
„Pentatoniką” dyr ygował,
między innymi, Detlev Kramer
z Berlina, który w terapii wykorzystuje muzykę i instrumenty
Orffa. Opowiedział też o metodzie
kolorowych punktów. Brzmienia,
które swobodnie „płyną” z gry,
są w pełni improwizowane. A i w
ten sposób doskonale oddają opisywane muzyką zjawiska: choćby
szemranie strumyka.
W zajęciach brało udział wielu
nauczycieli z Jeleniej Góry, którzy
chcą się wciąż dokształcać, choć
i tak świetnie nawiązują kontakt
z młodzieżą i są dla niej partnerami, a nie – wrogami. Podczas
jednych z warsztatów można było
dowiedzieć się, jak na edukację
twórczą wpływa bajka. I jak ważne
w procesie nauczania są przeżycia
z dzieciństwa, których – co prawda nie pamiętamy – ale wciąż są
zakodowane w podświadomości i
wywierają wpływ na różne postawy i zachowania.
Wśród kursantów zauważyliśmy
Ewę Bąk i Wiesława Kowalewskie-

Straż pożarną wezwała właścicielka pieca, która już w nocy
odczuwała lekkie zadymienie swojego mieszkania znajdującego
się tuż nad piwnicą, w której stoi
piec. Wcześniej zauważyła, że są z
nim kłopoty, ale zbagatelizowała
sprawę. Dym ulatniał się przez
kilka godzin. Cudem nie doszło
do zaczadzenia lokatorów. W krytycznej chwili powiadomiono staż
pożarną.

– Spojrzałem przez okienko
do piwnicy i zobaczyłem chmurę
dymu – mówi inny lokator. Wtedy
ten ogień z dymem najprawdopodobniej buchnął całą mocą.
Poinformowałem pozostałych by
opuścili budynek, 7 minut później
na miejscu byli już strażacy.
Budynek, w którym doszło do
wybuchu, ma około 60 lat, mieszka
w nim dziesięć rodzin. Natomiast
feralny piec ma około 20 lat. Obec-

metodą wsparcia rozwoju i uczenia się dzieci. Organizatorzy
nagrodzili prof. Kramera
i Karolaka dyplomami podziękowania
i rzeźbami aniołów. Naukowcy
dostali także na
pamiątkę srebrną
monetę o nominale 40
jeleni płatniczych.

Konrad Przezdzięk

Dwugłos internautów o oświacie
Postrach przy tablicy
Ja też mam ze szkoły złe wspomnienia, i to mimo tego, że miałam
bardzo dobre oceny. Nie zapomnę nigdy, jak pani w II klasie tak
waliła mojego kolegę po ręce za rozmowy na lekcji, aż rozbiła mu
ten piórnik, którym go lała. Piórnik rozleciał się na jego ręce. Wtedy
były drewniane piórniki z przegródkami na gumkę, ołówek, pióro i
temperówkę. Uczniów lała również wielką linijką (LINIJĄ) do tablicy.
Często zdarzało się, że w drugiej klasie kazała jednemu uczniowi
czytać na głos jakąś książkę przez całą godzinę lekcyjną, a sama
gdzieś wychodziła. W połowie lekcji wpadała sprawdzić, czy nie ma
rozmów. Ta nauczycielka przez dwa pierwsze lata szkoły była naszą
wychowawczynią. To były czasy...
Wypowiedzi z Forum Jelonka.com

Koryna Opala-Wnuk

Miejsce na Plastusia
W naszej szkole w tamtych czasach drewnianego piórnika było
miejsce jw piórniku jeszcze na Plastusia z plasteliny. Nikt nigdy nikogo
nie bił jedyną karą było stanie w kącie na lekcji. Mieliśmy starego
przedwojennego kierownika szkoły i można z nim nawet na przerwach
rozmawiać było. Wszystkich uczniów nawet pierwszoklasistę traktował
jak dorosłego człowieka. Mieliśmy po lekcjach sekcje sportowe,
plastyczną, fotograficzną, teatralną, poetycką, chemiczną, fizyczną,
matematyczną, biologiczną języka obcego i inne. Do Domu Kultury nie
chciało się chodzić tak w szkole podstawowej było miło i interesująco.
Nie pamiętam, abyśmy tak wrzeszczeli na przerwach jak moje wnuki
obecnie . Przykład szedł od góry. Pan kierownik nigdy na nikogo nie
wrzasnął najpierw posłuchał co mamy do powiedzenia i zawsze znalazł
wyjście Salomonowe.

Baśniowo w bibliotece

Przez niesprawny
piec od krok od tragedii

Chwile grozy przeżyli w czwartek lokatorzy budynku przy
ulicy Uroczej, gdzie od pieca centralnego ogrzewania zapaliła się jedna z piwnic, a kamienica została zadymiona.
Na szczęście wszystkich ewakuowano, a ogień zgaszono
w zarodku.

go z Młodzieżowego Domu Kultury.
Pojawiły się także aktorki Sceny
Animacji Teatru Jeleniogórskiego:
Lidia Lisowicz i Bogna von Voedtke.
Właśnie teraz prowadzą warsztaty
teatralne dla dzieci i doświadczenia
zdobyte na konferencji na pewno
się przydadzą.
Konferencja zakończyła się w
sobotę wykładem prof. Swietłany
Masgutowej, która zajmie się integracją schematów odruchów jako

na właścicielka przejęła po poprzednim lokatorze. Od tego czasu
nie był remontowany. Z powodu
złego stanu technicznego dachu od
dwóch lat żaden z kominiarzy nie
chciał też wyczyścić komina.
– Kominiarze przychodzą, pukają do drzwi i pytają czy wszytko jest
w porządku. Wychodzą i zostawiają
wszytko tak jak jest – skarżą się lokatorzy. Kiedyś jeden z kominiarzy
powiedział mi wprost, że nikt nie
odważy się wejść na te spróchniałe
podesty. Poza tym kominy sypią się
nam na oczach, a ZGL nigdy nie ma
na nic pieniędzy.

(Angela)

Konkursy literacko-czytelniczy i plastyczny, kiermasz taniej
książki, wystawa fotograficzna
prezentująca ulubione t y tuł y
nauczycieli oraz zaproszenie gościa specjalnego – takie atrakcje
przygotowali nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 8 w Jeleniej
Górze swoim uczniom na Międzynarodow y Dzień Bibliotek
Szkolnych.
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, który przypada
21 października, obchodzono
w „ósemce” już po raz trzeci.
Uczniowie w ramach impre zy zmagali się w konkursach..
Stanisław Firszt, szef Muzeum
Przyrodniczego, przeczytał dzieciom fragmenty baśni i królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach,
którą z dzieciństwa wspomina z
sentymentem. A wszystko działo
się w sali przystrojonej przez dzieci z klasy Anny Dyjak jak Kraina
Narnii z powieści Lewisa. Druga
część spotkania poświęcona była
Liczyrzepie, czyli Duchowi Gór.
Stanisław Firszt przedstawił w
gawędzie postać Ruebetzahla,
który żyje w legendach zarówno
polskich, jak i niemieckich oraz
czeskich.

(Angela)

Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk

Koryna Opala-Wnuk, świetna arteterapeutka inicjatorka i
główna organizatorka spotkania,
które odbyło się pod skrzydłami
Jeleniogórskiego Centrum Kultury, przeczytała podczas otwarcia
konferencji poruszający sumienia
wiersz czternastolatka napisany
zanim jego autor popełnił samobójstwo. Wyznanie szczere,
wskazujące, że głównym powodem
życiowych frustracji mogą być
traumatyczne przeżycia w szkole,
na lekcji. – Niech te ławki nie będą
szare, dajmy im więcej kolorów
i kształtów – apelowała Koryna
Opala-Wnuk.
Nie bez powodu taki apel. Szkoła, choć mamy XXI wiek i tysiące
możliwości, aby ją ubarwić, często
przypomina przedsionek piekła,
a pójście do niej na lekcje jest dla
młodzieży karą za cudze grzechy.
Zakompleksieni i zamknięci na
świat nauczyciele, którzy boją się
rzeczywistości i wyzwań, „odwalają” swoją robotę zapominając,
że edukacja jest misją, a nie tylko
szkolnym pensum.
Tymczasem to właśnie w szkole
kształtuje się częściowo człowiek.

Uczniowie „ósemki” byli zadowoleni
z niecodziennego święta.
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Matka zabiła

Stuknęła sześćdziesiątka

nowonarodzone dziecko
Do makabrycznego zdarzenia
doszło w Bogatyni. Dziecko było
zawinięte w folię i ścierki. Zostało
znalezione w kuble na jednym
z dużych bogatyńskich osiedli

– poinformowało Polskie Radio
Wrocław.
Sekcja zwłok noworodka wykazała, że – kiedy przyszedł na świat
– na pewno oddychał. Nie wiadomo

JELONKOWA OPINIA INTERNETOWA
Znam tę kobietę. Ona ma jeszcze jedno dziecko, trzyletniego synka.
Śliczny chłopczyk...a ona sama była nauczycielką w-f w gimnazjum.
Pochodzi z całkiem normalnej rodziny...tata lekarze weterynarz
mama nauczycielka muzyki...ale ona cóż prowadzić to się dobrze nie
prowadziła. Z tego co w naszym mieście mówią to prowadzała się
z nastolatkami. /…/ Ale to wszytko to moje zdanie...mam nadzieję
tylko, że wyrok zapadnie sprawiedliwy...
To, co zrobiła ta kobieta, nie podlega żadnej dyskusji – skoro nie
chciała dziecka, mogła je oddać, a ono mogłoby żyć dalej, być może
szczęśliwie. Ale w pewnych trudnych sytuacjach człowiek nie myśli jak
człowiek, tylko jak zwierzę. Nie wyrzuciła tego biednego maleństwa,
żeby je wyrzucić, miała jakiś cel lub przyczynę swego działania.
Jaką? Oto jest pytanie...
Wypowiedzi z forum Jelonka.com

Na Zabobrzu przy ulicy Elsnera nieopodal dyskontu
spożywczego Biedronka rozkopano ścieżkę rowerową, na której obecnie ustawiono słupki odgradzające
plac budowy.
nieopodal prac prywatnego właściciela gruntu.
– Nieopodal ścieżki została wykupiona działka, na której teraz nowy
właściciel musi przeprowadzić prace
dotyczące uzbrojenia terenu, doprowadzenia prądu, wody i kanalizacji
itp. – tłumaczy Jerzy Bigus.
Inwestor złożył do nas odpowiednie pismo o wydanie zgody na zajęcie traktu na pewien czas, a my taką
zgodę wydaliśmy. Teraz właściciel
gruntu ponosi koszty wynajmowania tego pasa, a po zakończeniu prac
przywróci ścieżkę do pierwotnego
wyglądu. Wydanie zgody było według mnie konieczne, jeśli chcemy,
żeby nasze miasto się rozwijało.
Jako urząd nie możemy wszystkiego
blokować – dodał Bigus.

(Angela)

Czy miłość rzeczywiście rodzi się w sercu, czy też jest
reakcją umysłu na działanie bodźców chemicznych?
Dlaczego warto budować domy energooszczędne choć
są brzydkie? Gdzie jest koniec świata? Jakie skarby zachowały się w aktach Archiwum Państwowego w Jeleniej
Górze? Na te pytania poznali częściowo odpowiedzi
uczniowie ZSO nr 1, którzy wzięli udział w drugim dniu
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Jadwiga Sołoducha, chemiczka z
Politechniki Wrocławskiej, opowiadała o niełatwej tematyce miłości w
przystępnym ujęciu. Przedstawiła
bowiem szereg roślin, którym różne
tradycje przypisują niecodzienne
„sercowe” właściwości. I tak słuchacze mogli się dowiedzieć, na
przykład, że w Indiach żucie pestek
dyni przez kobietę może wyzwalać
męskie libido. A w Turcji ziarna granatu są symbolem płodności.
Rafał Fronia, znany himalaista,
opowiedział o swojej ostatniej podróży do Nepalu pod pretekstem
wykładu dotyczącego końca świata.
– Taki koniec świata wyznaczają
nam granice naszych własnych
możliwości. Dla nas świat skończył

lizowana. – Przesłuchiwane były
osoby, które mieszkały wspólnie
z matką porzuconego noworodka
– doniosła rozgłośnia.
A policja ustala szczegóły i okoliczności zdarzenia. Jeśli potwierdzą się zarzuty, matce dziecka grozi
kara do 25 lat więzienia, a nawet
dożywocie.

(tejo)

Wyrzuty sumienia za karę
Destina Tyblewska-Kundzicz psycholog kliniczny.
Dzieciobójstwo to zbrodnia, która najczęściej wynika z biedy, osamotnienia lub po prostu braku
świadomości antykoncepcyjnej. Decydują się na nią najczęściej kobiety, których ciąża jest niechciana,
a partner i najbliższa rodzina pozostawia je bez opieki. Zbrodnia tego typu jest też często wynikiem
szoku poporodowego i zmian fizjologicznych, jakie zachodzą w ciele kobiety.
Należy sobie jednak zdawać sprawę, że kobiety, które niespodziewanie zajdą w ciążę w dalszym ciągu
są traktowane jako odium w społeczeństwie, krytykowane i wytykane palcami, co z pewnością nie
wpływa korzystnie na przyszłe matki. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem, według mnie, jest większa
świadomość metod antykoncepcyjnych.
Kobiety, które nie chcą swojego potomka, nie zdają sobie często sprawy, że mogą je oddać do adopcji, bo
rodzin, które czekają na dziecko jest bardzo wiele. Natomiast dzieciobójstwo to akt, za który największą
karą są przede wszystkim ogromne wyrzuty sumienia, żaden sąd nie wyznaczy większej kary.
notowała Ania

Rozkopali, ale wyrównają
O sprawie dowiedzieliśmy się od
naszych czytelników, którzy tuż po
rozkopaniu ścieżki rowerowej na
odcinku kilkunastu metrów, dzwonili do nas. W sumie odebraliśmy w
tej sprawie kilka telefonów.
– To jakiś absurd, niedawno
wybudowana ścieżka rowerowa jest
teraz kompletnie zdewastowana, a
na jej miejscu postawiono jakieś
słupki do ogrodzenia czy płotu,
które uniemożliwiają przejście pieszych nie wspominając już o jeździe
rowerem – powiedział nam Robert
Duński. – Ciekawy jestem kto na
taki incydent zezwolił i kto zapłaci
za tę dewastację.
Tymczasem zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
Jerzy Bigus wyjaśnia, że zajęcie
ścieżki rowerowej jest tylko chwilowe i wynika z prowadzonych

jednak, czy był w stanie samodzielnie przeżyć. Ustalą to biegli.
Spróbują także odpowiedzieć na pytania, czy dziewczynka przeżyłaby,
gdyby pozostała w szpitalu.
Ustalono kobietę, matkę dziecka, która najpewniej wyrzuciła je
po porodzie do śmieci. Kobieta z
objawami poporodowymi zgłosiła
się do jednego z lekarzy. Ma 27
lat i jest w szoku. Nie można było
jej przesłuchać. Została hospita-

się ostatnio na jednym z siedmiotysięczników, bo wyżej nie można było
już iść – mówił podróżnik. A swoją
gawędę o dalekim Nepalu urozmaicił
pokazem przezroczy oraz podkładem muzycznym – mantrą.
– Domy pasywne, czyli energooszczędne, raczej wam się nie spodobają
– mówił do licealistów Wojciech
Drajewicz, architekt działający w
Fundacji Kultury Ekologicznej. – Rzeczywiście: projekty realizowane w
Niemczech są dalekie od naszego
poczucia estetyki: domy o okrągłym
kształcie lub zwykłe klocki. Jednak
korzyści z postawienia takiego
domu są wymierne: oszczędności.
– Zdarza się, że za cały rok ogrzewania użytkownicy domu pasyw-

Sprawdzali busiarzy

Policjanci przez miniony
piątek kontrolowali drobnych
przewoźników. Wzmożone
kontrole miały na celu poprawę bezpieczeństwa przewożonych osób oraz innych uczestników ruchu drogowego. W
ostatnich latach gwałtownie
wzrosła liczba osób wykonujących prywatny, zarobkowy
przewóz osób. Wzrosła także
ilość wypadków drogowych
z udziałem tego typu pojazdów.

Powódź na niby

W miniony piątek sł użby ratunkowe sprawdzał y
sprawność rea gowania w
przypadku powodzi na piechowickim odcinku rzeki Kamienna. W akcji sprawdzono
także procedury zawarte w
planie reagowania kryzysowego. Ćwiczenia wypadły na
piątkę. Na szczęście zagrożenia potopem nie ma.
nego płacą tyle, ile u nas płaci się za
miesiąc – mówił Drajewicz. On sam
wraz z FKE swego czasu zamierzał
zbudować osiedle takich domków
w obrębie Czarnego, ale zamiary
zweryfikowała rzeczywistość. Teraz
Wojciech Drajewicz buduje energooszczędny dom w Karpaczu.
Ivo Łaborewicz, szed Archiwum
Państwowego, otworzył z kolei
„sezam” z aktami i dokumentami
dotyczącymi zagospodarowania
miasta z przełomu XIX i XX wielu,
okresu, kiedy Jelenia Góra rozwijała
się bardzo prężnie. Niektóre z pokazanych dokumentów były swego
czasu tajne łamane przez poufne.
Choćby te dotyczące poczty przy
ulicy Pocztowej.
Z Festiwalu Nauki na pewno
ucieszyła się część młodzieży z ZSO
nr 1 i sąsiednich szkół, która mogła
dowiedzieć się o tematyce, o której
na lekcjach mówi się rzadko lub
wcale. Ale wielu uczniów, znudzonych wykładami, rozmawiało lub
odrabiało… zadania domowe.

(tejo)

W minionym tygodniu w
jeleniogórskich mieszkaniach zmarło samotnie
aż cztery starsze osoby.
O tym, że kilka dni staruszkowie nie wychodzili
z domu, wiedzieli tylko
sąsiedzi, którzy poinformowali policję. Jedni wini
a za to znieczulicę otoczenia, inni rodzinę.
W miniony poniedziałek przy
ulicy Sudeckiej odnaleziono martwą 84-letnią kobietę. Pod koniec
życia staruszka była mocno schorowana. Mieszkała samotnie choć
miała rodzinę. Kiedy kilka dni nie
wychodziła z mieszkania sąsiedzi
wezwali policję. Było już jednak za
późno. Po otwarciu drzwi, okazało
się, że kobieta nie żyje. W podobnych okolicznościach odnaleziono
pozostałych zmarłych m.in. przy
ulicy Wolności i Karłowicza.
– Często mówi się, że losu nie
da się odwrócić czy oszukać. To
prawda, jednak to od nas zależy

Rafał Fronia opowiadał
młodzieży o swoich
przygodach z Nepalu

… salonom Empiku w całej
Polsce. Z tej okazji w Jeleniej Górze
zagrał w miniony piątek Marcin
Nowakowski, topowy saksofonista,
który wraz z Kamilem Barańskim
(klawisze) podarował swoim fanom garść klimatycznych melodii

z pogranicza jazzu. W pewnym
momencie muzyk przerwał grę,
zainteresowany najmłodszym
chyba swoim fanem, który raczkował wokół sceny słysząc magiczne
brzmienie saksofonu.

(tejo)

Samotność bywa zabójcza
czy los będzie dla naszych bliskich
i dla nas łaskawy – mówi Daria Sakral, socjolog. – Jeśli kiedykolwiek
pozostawimy naszych bliskich
samym sobie bez opieki i pomocy,
kiedyś nasze dzieci mogą wziąć z
nas przykład. Trzeba pamiętać, że
każdy z nas będzie stary i wymagający pomocy.
Starsi ludzie cieszą się w Polsce
coraz mniejszym szacunkiem, o
poważaniu nie mówiąc. Dlatego
tak wiele osób w podeszłym wieku
zdane jest tylko na siebie. A kiedy
zdrowie odmawia im posłuszeństwa, muszą liczyć na łaskę, lub
najczęściej, niełaskę sąsiadów. I
nie pomagają apele policji i straży
miejskiej.
– Prosimy, żeby ludzie zwracali większą uwagę na starszych,
opuszczonych i żyjących samotnie
sąsiadów – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji. – Często te osoby nie
mają nikogo, kto mógłby im pomóc

w chorobie, zrobieniu zakupów,
zwykłych codziennych czynnościach. Jeśli mamy informację,
że w naszym otoczeniu żyje taka
osoba, która sobie nie radzi w życiu,
i którą nikt się nie opiekuje, należy
to zgłosić do miejskiego środka
pomocy społecznej lub na policję.
Zwracamy się również do rodzin
osób starszych, by nie pozostawiały
swoich bliskich bez opieki, bo może
się to zakończyć tragicznie.

(Angela)

Reagować: to ważne
Dwa tygodnie temu jeden z kierowców komunikacji miejskiej zgłosił straży miejskiej,
że starsza kobieta jeździ przez kilka godzin
jego autobusem na odcinku Jelenia Góra
– Sobieszów. Gdyby nie reakcja kierowcy,
staruszka zapewne nie wysiadłaby z autobusu do wieczora. Okazało się bowiem, że
cierpi ona na zaniki pamięci, a co najgorsze mieszka sama. Jej rodzina natomiast
odwiedza ją bardzo rzadko.

Nauką wzmagali moc żądz
Fot. Konrad Przezdzięk

Urodzoną w siódmym miesiącu dziewczynkę znalazł
policjant w koszu na śmieci. Dziecko nie żyło, ale – po
urodzeniu – oddychało normalnie. 27–letnia matka,
która wyrzuciła noworodka, jest w szoku.
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Jaskrawy aniołek
D ż o s z by ł z w yc z a j n y m
uczniem, któremu dane było
uczęszczać do jednej z elitarnych
placówek edukacyjnych na
terenie naszego jakże turystycznego miasta. Nie był szary, jak
poprzedni ze szkolnych bohaterów, wręcz przeciwnie – był
jaskrawy jak kamizelka miłych
panów z lokalnego, prężnego
przedsiębiorstwa zajmującego
się wywozem śmieci i innych
przyjemnych nieczystości. Na
tym też polegał jego problem.
Mimo że nie wydzielał zapachu
podobnego do wyżej wymienionych odpadków, wciąż był
jaskrawy. Zdał sobie jednak z
tego sprawę dopiero wtedy, gdy
nadszedł czas wywiadówki.
Przerażony Dżosz oczywiście
nie wspomniał o nadchodzącym
zebraniu swoim kochanym
rodzicielom, prawdopodobnie
z obawy o własne zdrowie,
życie, zadek i komputer. Jego
światły umysł spodziewał się
jednak możliwości telefonu od
wychowawcy. Aby uniknąć tego
przykrego zdarzenia, jaskrawy
uczeń przegryzł kabel od telefonu, pozostała mu jedynie kwestia wyjaśnienia, jak doszło do
zerwania przewodu – wiewiórki
na Zabobrzu? No ale jak nie
wiewiórki to co? Bobry? Niedźwiedzie? Postanowił zostawić
sobie tę sprawę do przemyśleń
na później.
Dżosz przygotował się też na
przyjście listonosza, zostawiając
na niego masę pułapek, w tym
wielką dziurę wykopaną pod
wycieraczką i sznurek rozwieszony przy wejściu do budynku.
Miał nawet plan, że jakby coś
nie wyszło, to zamiast mamy
i taty wyśle na spotkanie z
wychowawcą swojego niewidzialnego przyjaciela (jako że
nie ma starszego brata, jak jego
koledzy).
Na nic jednak wszystkie te
zabiegi! Dżoszowi rodzice o
wywiadówce dowiedzieli się
pocztą pantoflową, od innych
ojców i matek przyszłości naszego narodu. Nie pozostało
robić nic więcej, jak w ostatnim
momencie podlizać się swoim
„starszym”, coby kara była mniej
sroga. Pierwszym z elementów

planu była symulowana awaria
komputera.
Dżosz wyłączył zasilanie wychylając się ekwilibrystycznie
i umieszczając się za biurkiem,
wchłaniając przy tym metry
sześcienne kurzu, przełączył
prztyczek a następnie powiedział
„komputer się zepsuł!”. Tym sposobem ustanowienie szlabanu na
ten właśnie sprzęt przestało mieć
jakikolwiek sens.
Aby jak najszybciej sprawić
wrażenie dobrego synka, Dżosz
postanowił wysprzątać swój
pokój. Jako że miał na to około
pięciu minut, musiał złapać się
środków ostatecznych. Kurz ze
środka pokoju starł bluzą, którą
przed chwileczką ściągnął z lampy. Właściwie to nie wiadomo po
co, bo przy takiej warstwie mógł
już spełniać funkcję ochronną
– gdyby ktoś się potknął na
jakiejś szafie postawionej na
środku pokoju, czy jakimś innym
równie niedorzecznym sprzęcie,
ległby na podłodze nie wydając
żadnego dźwięku, lecz jedynie
zatapiając się w szarej warstwie
przyziemnej.
Resztę kurzu Dżosz wdmuchnął na kolanach pod meble,
powodując tym, że wzniosły
się one średnio o jakieś 10 cm.
Ubrania z fotela wyrzucił przez
otwarte okno na balkon i zasłonił
zasłonki.
Po raz kolejny jednak jego
wysiłki poszły na marne. Na
wywiadówce było tak źle, że nawet ulubiony nauczyciel Dżosza
opowiedział się przeciw niemu! A
szlaban na komputer i tak był, od
momentu gdy się ów naprawi. A
jaskrawy uczeń dostał za zadanie
stać się znowu szarym uczniem,
aby szlaban zdjąć. Zdesperowany
Dżosz wyciągnął kurz spod szafek, przytulił się do niego i przeżył
metanoję. Od dzisiaj jest szarym,
grzecznym aniołkiem.
A może wszyscy pozostańmy
grzecznymi aniołkami? Nie będzie trzeba wdmuchiwać kurzu
pod szafy, robić zasadzek na
listonosza ani przegryzać kabli.
A dla tych co mają problemy – od
odrobiny hipokryzji się podobno
nie zielenieje.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY

Procentowy Liczyrzepa
rozbudził wspomnienia

Kiedy podczas czwartkowego
Obserwatorium Karkonoskiego
regionalista ze Szklarskiej Poręby
Przemysław Wiater wspomniał
o winie owocowym z etykietką
przedstawiającą Ducha Gór i
nazwą Liczyrzepa, na twarzy
prezydenta Marka Obrębalskiego
pojawił się szczery uśmiech. I przypomniały się czasy, kiedy w sklepach nie było jeszcze markowych
trunków, a młodzieńcze radości
i smutki zalewało się prostymi
napitkami o swojskiej recepturze i
nazwie. I przy okazji dokładało się
do zakorzeniania regionalnych
tradycji. Dziś, niestety, nie są one
wzmacniane rodzimymi spirytualiami. Jeleniogórska piwnica win
od dawna nie istnieje, browar we
Lwówku nie działa. Na szczęście
są wspomnienia, które – po latach
odgrzane – smakują tak samo
wybornie.
(czytaj na str. 13)

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Piotrusiu i Krzysiu, jako
doświadczony samorządowiec

Władza w teatrze
uśmiała się na zapas

Szef Jeleniej Góry Marek Obrębalski i jego zastępca Zbigniew
Szereniuk zajęli honorowe miejsca w pierwszych rzędach podczas
finałowego spektaklu Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych
zatytułowanego „Smycz”. Można
się było przekonać, że władza to
też człowiek i pośmiać się lubi.
Zacni samorządowcy trzymali
się bowiem za brzuchy rechocząc
po usłyszeniu trafnych – choć
niekoniecznie grzecznych – bon
motów, które padały ze sceny z
ust aktora Bartosza Porczyka.
Warto też, aby nie tylko sztuki
przyjezdnych rozbudziły w rządzących nam łaskawie uczucia
radosne. Rozpoczęty sezon będzie
bowiem przełomowy dla Teatru
Jeleniogórskiego, który oczekuje
na podział na dwie sceny. Samorządowcy musieli naśmiać się
na zapas, bo później okazji do
chichotu może już nie być.
(czytaj na str. 14)

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

– … zaprawdę
powiadam wam,…

– … że chłodna jesień powinna
zamrozić wszelkie waśnie i spory.

Piotr Miedziński (radny Platformy Obywatelskiej), Józef Kusiak
(radny Lewicy i Demokratów), Krzysztof Mróz (radny Prawa i Sprawiedliwości) anzol

OKIEM NACZELNEGO 

W oświeconym
ciemnogrodzie

Nie bez powodu Pa n Bóg
stworzył na początku światło.
Owo biblijne „fiat lux”, nie mające nic wspólnego z luksusami
podróży fiatem 126, pozwala
nam cieszyć się słońcem i jego
ciepłem. Jednak przez poprawianie boskiego planu światła
nam ubyło. Aż o godzinę. Tak
to jest, gdy człowiek wpycha
nos tam, gdzie nie powinien.
I zamiast nakręcić tylko swój
czasomierz, chce niepodzielnie
rządzić czasem innych.
Wszystko dzieje się za sprawą urzęd n iczo -nau kow ych
manipulacji w zegarkach. Ktoś
tam wyliczył – zupełnie wbrew
boskiej logice – że jeśli dzień

jest krótszy, to ludzkość zużywa mniej energii. I nakazał
zmienianie czasu z letniego na
zimowy i z zimowego na letni.
Do paradoksów i absurdów
rzeczywistości zdążyliśmy się
przyzwyczaić, więc nikt nawet
specjalnie nie protestuje, kiedy
wskazówki zegara wędrują z
godziny trzeciej na drugą, a
doba sztucznie nam się o całe
sześćdziesiąt minut wydłuża,
choć – de facto – trwa tyle, ile
trwać powinna.
Ta k oto o 17 robi się ju ż
ciemno jak… moje niepoprawnie polit yczne skojarzenie z
pewną częścią ciała Afrykanina
pominę milczeniem. A będzie

jeszcze ciemniej, co szczególnie dotknie tych, którzy żyją
w ciemnogrodzie. Co prawda
Jelenia Góra jeszcze nim nie
jest, ale podąża dobrą drogą,
aby się zaciemnić.
Szarówa długich jesiennych
wieczorów wlewa się wraz z
opadami deszczu na jeleniogórskie ulice, jeszcze przecież
jubileuszowe. W mediach trąbią
o depresji, zniechęceniu, chęci
zapadnięcia w sen zimowy, a
najlepiej – emigracji do ciepłych krajów. Na co zresztą sporo rodaków już sobie pozwolić
może i to mimo zapaści zwanej
kryzysem światow ym, który
– jak nam się wmawia – nas
przecież nie dotyczy.
Egipskie ciemności też nas
miały nie dotyczyć. We wrześniu miasto wydało 400 tysięcy
złotych na system iluminacji
zabytków, który miał oświecić

ponurą do tej pory starówkę.
Miała ona – jak w pamiętnym
filmie „Światła wielkiego miasta” – przebić swoim blaskiem
Paryż i Nowy Jork razem wzięte.
– Skąpane w świetle zabytki
poz wa lają się fotogra fowa ć
z ręki, na najniższej czułości
aparatów fotograficznych. W
śródmieściu noc przypomina
dzień, a dzień – noc. W dzień
ś w ieci na m słońc e It a l i i, a
w noc y – energooszczęd ne
żarówki diodowe – już słyszę
te slogany zachęcające mieszkańców Brukseli do odwiedzin
Jeleniej Góry i podziwiania jej
białych nocy.
System jedna k oka za ł się
niewypałem na tyle, że władza
zrez ygnowa ła z of icja l nego
odpa len ia t ych c udow nych
żarówek, które miały zapewnić
boską jasność. Nie usłyszeliśmy

zat em „fat lu x!” z rat usza .
Chyba jedy nego sk ąpa nego
w świetle budynku w mieście
(poza gmachem JCK, opakowa ny m w rek la mę i oś w ie tlony m ja k przesł uch iwa ny
przez Służbę Bezpieczeństwa
wywrotowiec).
Im od ratusza dalej – tym
gorzej. A w zasadzie to całk iem blisko też jest już źle.
Zamontowane na frontowych
ścianach kamieniczek z podcieniami latarnie świeciły w
swojej pierwotnej postaci, czyli
za Niemców. No, może trochę
i za Polaków też. Ale kiedy za
G omu ł k i r y nek zbudowa no
nam od nowa , zapomn iano
podłączyć druty do lampionów,
cz ym w yprzedzono historię
stwarzając pierwsze rewolucyjnie energooszczędne żarówki.
Tak oszczędne, że nie pobierają
prądu wcale.

W mroku tonie ulica Jasna,
o Mrocznej – nie wspomnę.
Za to pamiętam, że bodajże w
sierpniu, w biały dzień świeciła blaskiem latarnia na tym
trakcie. Był to zapewne dowód
na to, że kryzys energetyczny
Jeleniej Gór y nie dot ycz y.
Oszczędności też nie są potrzebne i można sobie palić.
Światła jeleniogórzanom
nocą brakuje, ale na pewno
nie brakuje im cierpliwości,
z którą to czekają na monitoring, aquapark i inne udogodnienia życia. Zaczekajmy więc
na światło. Ono – w przeciwieństwie do wspomnianych
obiektów – na pewno przyjdzie: w marcu, kiedy wrócimy
do czasu letniego i wieczory
znów będą dłuższe.

Konrad Przezdzięk
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Nie
pam

Opuszczony i zapomniany cmentarz w Płoninie
W najbliższy weekend pójdziemy złożyć wiązanki na mogiłach najbliższych stąpając nierzadko po zapomnianych
grobach tych, którzy tu byli przed nami. Warto się nad
nimi pochylić choć raz w roku. I zapalić tam świeczkę. My
postanowiliśmy zostawić symboliczne trzy znicze przywracając pamięci i świadomości miejsca, o których mało
kto wie. Znajdźcie i wy podobne. Przyłączcie się do nas.
Zacieranie śladów przeszłości na szego regionu nie bez
powodów zaczęło się od starych
cmentarz y. Chcąc pozbawić
kogoś tożsamości, najłatwiej odciąć go od korzeni. A to właśnie
nekropolie są tymi korzeniami,

które świadczą o historii i pewnym dziejowym zastaniu. Poniemieckie cmentarze – zupełnie
bezbronne – jako pierwsze padły
„ofiarami” powojennej rządzy
zemsty. Poniekąd – biorąc pod
uwagę okoliczności dziejowe

Puste grobowce niczym pułapki
przy zniszczonej kaplicy (Płonina)

Tajemnicza kwatera w Sobieszowie

– uzasadnionej. Ale czy do końca
przemyślanej?
Rozdrapywanie ledwo co zagojonych ran dziś nie ma sensu.
Nie jest rozsądne szukanie na siłę
winnych tamtych pochopnych
decyzji. Warto raczej zastanowić
się, co jeszcze można ocalić. Jeśli
nie przed całkowitą ruiną, to
przynajmniej przed zapomnieniem. Bo to chyba najgorsza z
możliwych kar: wypadnięcie z
dziejowej pamięci przypisanej
określonemu miejscu.

Niektórych cmentarzy nie zniszczono od razu,
ale wydano na nie wyrok zapomnienia,
który czas gorliwie wykonuje do dziś.

n ie za rośn ięt y chwa st a m i i
samosiejkami. Trzeba uważać,
aby nie wpaść do solidnego grobowca z resztkami cynowych
trumien.
Nie zastanawiamy się, czy są
tam jeszcze ludzkie szczątki.
Ostrożnie kroczymy uważając
na te pułapk i h istori i prz ykryte gałęziami i tonami liści.
Samosiejki w yrosł y w samej
kaplicy. Kilka metrów od niej
leży fragment krzyża. Ale nie
ma tablic z jakimkolwiek persona l ny m zbl i żen iem t ych,
którzy spoczęli tu na wieczność.
W końcu dostrzegamy jedną,
opartą na pniu, niemal wlewającą się w krajobraz przedgórza
kaczawskiego i Rudaw Janowickich. Wilhelm Paelmer. Szewc.
Urodzony w 1818 roku. Zmarł
we wrześniu 1903. Kto o nim
pamięta?

Znicz pierwszy

W czwartkowy mroźny poranek jedziemy na „poszukiwanie”
takich miejsc. Ukrytych gdzieś
w laskach, z dala od zgiełku i
ruchu. W czasie, kiedy przed
normalnymi cmentarzami jest
tłok i kwitnie handel zaduszkowymi gadżetami, tam błoga cisza
jest tym bardziej przemawiająca.
Cywilizacja obraziła się na stare
mogiły. Choć zapadnięte i zapomniane, trwają. Uniknęły losu
tych, które starto z powierzchni
ziemi
Najpierw Sobieszów. – Często
się tu „bawiliśmy”, chodziliśmy
na wycieczki i zastanawialiśmy
się nad tajemnicą tego miejsca
– mówi Marek Komorowski,
sobieszowianin z urodzenia
mając na myśli las nad siedzibą
dyrekcji Karkonoskiego Parku
Narodowego. Tam, po krótkim
spacerze, napotykamy na groby.
Widoczne z daleka kamienne
nagrobki pośród zrzuconych
przez drzewa liści. Ślady alejki, ogrodzenia. A na mogiłach
ledwo widoczne nazwiska, a w
zasadzie jedno, powtarzające
się: Cogho. Jest jedno – o polskim

brzemieniu – niemal zupełnie
nieczytelne. – Może to właśnie
dlatego cmentarzyk przetrwał?
– zastanawiamy się.
I daty: od 1914 roku do lat 20.
XX wieku. Do tego charakterystyczny krzyż. Pogrzebani w lesie
polegli podczas pierwszej wojny
światowej? Być może. Na pewno
bogaci, skoro mogli sobie pozwolić na „prywatny” cmentarz na
polanie. Kiedy tu spoczęli, drzewa
– sądząc po ich dzisiejszej wielkości – były bardzo niskie. Kilka
wypalonych zniczy świadczy o
tym, że ktoś tu jeszcze czasem
przychodzi. Być może harcerze
podczas wycieczek. A miejsce nie
jest wcale oznaczone. Trafić tu
można tylko z kimś, kto je zna,
lub przez przypadek.

Michał Kasztelan
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Utrzymujemy w porządku tylko cmentarze komunalne w Jeleniej Górze, innymi się
nie zajmujemy. Nasza praca to przede wszystkim sprzątanie. Teraz kiedy lecą liście z
drzew dziennie wywozi się nawet kilkanaście kontenerów śmieci dziennie. O grobach
pamiętają również jeleniogórzanie, którzy na bieżąco też starają się sprzątać pomniki
swoich bliskich. Stan tych cmentarzy uważam za dobry.
notowała Angela

Znicz drugi

Jedziemy dalej. Poza Jelenią
Górę. Zbigniew Leszek z Karkonoskiego Towarzystwa Rowerowego zasugerował odwiedziny
w Płonienie za Kaczorowem.
Resz t k i kapl ic y cment a rnej
będ ą cej n iegdyś i nteg ra l ną
częścią niemieckiej nekropolii,
majaczą się wśród drzew. Całość
na wzgórzu pośród pastwisk.
Dawny cmentarz jest komplet-

Wojciech Kapałczyński
szef jeleniogórskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków
Skandalicznym przykładem zdewastowanych cmentarzy, jest niegdyś przepiękny, a
dziś zrujnowany cmentarz w Szklarskiej Porębie Dolnej. Wielokrotnie w tej sprawie
zwracaliśmy gminie uwagę, sporządzona była nawet dokumentacja, ale niestety na
niej się zakończyło. Obiecano nam jego uporządkowanie, ale nic w tej sprawie nie
zrobiono.
Zdewastowany jest również cmentarz w Gryfowie Śląskim. Te zdewastowane miejsca
zauważają najczęściej przyjezdni turyści, którzy piszą do nas stosy listów z prośbą
o zajęcie się sprawą. Problem zdewastowania i zaniedbania dotyczy kilkudziesięciu
cmentarzy. Są to miejsca zarośnięte, opuszczone, a często i zapomniane. Właścicielami
są najczęściej gminy. Inaczej jest kiedy cmentarz podlega pod parafię. Księża zazwyczaj
starają się nimi opiekować, np. w Czerwonej Wodzie.
Wzorowo utrzymany jest cmentarz w Kopaczowie, gdzie niemiecka ludność zebrała
środki i odnowiła pomniki poległych w II wojnie światowej.
notowała Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

deptać
mięci
Groby dawnych mieszkańców
wsi oraz – co nie jest wykluczone – członków rodu Zedlitzów,
do których należał y pobliski
zamek i pałac (dziś w ruinie)
zarosły krzewami, zapadły się
i zieją pustką horroru braku
pamięci. Ca łość to prz yk ład
traktowania dziedzictwa tych,
którzy tu byli przed Polakami,
przybyłymi na te tereny. Przykład o tyle wyjątkowy, że nie
zniszczono kompleksu od razu,
ale wydano na niego wyrok zapomnienia, który czas gorliwie
wykonuje do dziś.

Znicz trzeci

Nasz następny przystanek do
Miedzianka, wieś, a raczej to,
co z niej zostało, blisko Janowic
Wielkich. Czas zatarł wspomnienia o tym, że w zasadzie całe
to miejsce jest jednym wielkim

dlera (zmarłego w 1946 roku),
ostatniego pastora w Miedziance i Mniszkowie. „Spoczywajcie
w pokoju, jesteście niezapo m n ia n i” g łosi dw ujęz ycz ny
napis na potężnym kamieniu
nagrobnym. Ktoś położył obok
popękaną tabliczkę: Pauline
Bruchmann z Marciszowa, która pożegnała się z tym światem
16 czerwca 1946 roku. I to jedyne ślady tych, którzy tu byli.
– Chodzimy teraz po grobach
innych – mówi nam pani, którą
spotkaliśmy po drodze. – Są tu
do dziś, bo cmentarz nie był
ekshumowany (z niektórych nekropolii Niemcy zabrali szczątki
s woich bl i sk ich). Grobowce
rodzinne, choć niemal w kompletnej ruinie, przetrwał y. W
przeciwieństwie do zabudowań,
które bezpowrotnie zniszczono
ścierając z mapy całe miasteczko, które do 1945 roku miało
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Wszystkich Świętych

w mieście
W sobotę 1 listopada autobusy nr linii 1 kursują wg rozkładu
jazdy obowiązującego w niedziele. Na odcinku Podchorążych
– Orzeszkowej, w godz. 11:00
- 15:30 będą kursowały dodatkowe dwa autobusy. Autobusy linii
nr 12 kursują wg rozkładu jazdy
obowiązującego w dni robocze,
z pominięciem przystanków
TESCO, Staffa i Nowowiejska.
Wszystkie kursy będą kończyły
i rozpoczynały swój bieg na
przystanku „Czarnoleska” przy
ul. Sudeckiej. Jak w soboty będą
jeździły piętnastki. Na trasę
wyjedzie w godz. 11:00 - 15:30
jedna szesnastka.

Łatwiej sezonową

Co 10 minut wahadłowo
będzie jeździła linia sezonowa
„Zabobrze - Nowy Cmentarz”.
Trasa przejazdu: Kiepury Bacewicz - Ogińskiego - „Rondo” Różyckiego - Drzymały
- Osiedle Robotnicze - Podwale
- Bankowa - Matejki - Sudecka
„Nowy Cmentarz” - Czarnoleska
(pętla). Wejście do autobusu
linii sezonowej po okazaniu
uprawnienia do przejazdu bezpłatnego, biletu miesięcznego,
skasowaniu biletu jednorazowego bądź po zakupieniu biletu
u kierowcy.

Dzień Zaduszny

W niedzielę, 2 listopada, autobusy linii nr 12 kursują wg
rozkładu jazdy obowiązującego
w dni robocze, z pominięciem
przystanków TESCO, Staffa i
Nowowiejska. Wszystkie kursy
będą kończyły i rozpoczynały
swój bieg na przystanku „Czarnoleska” przy ul. Sudeckiej.

Policjanci od 31 października
do 2 listopada będą prowadzić
wzmożone działania policyjne
pod kryptonimem „Znicz 2008”
na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry oraz
wszystkich dróg dojazdowych
do cmentarzy na terenie całego
powiatu jeleniogórskiego. Jak
co roku obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się i
postoju przy ulicy Sudeckiej.
Wytyczono miejsca do parkowania przy części ul. Mickiewicza,
Słowackiego, Głowackiego oraz
na placu przy ul. Sudeckiej.
W Cieplicach częściowo zamknięta dla ruchu będzie ulica
Jagiellońska.

„cmentarzem” dawnej cywilizacji. Miedziankę zburzono na
początku lat 70. XX wieku równając z ziemią dokonania kilkunastu pokoleń mieszkających
tam niemal od średniowiecza
ludzi. Zrujnowane domy zostały
„pogrzebane” pod hałdami i
muldami, które do dziś kryją
piwnice, f undament y i inne
szczątki dóbr doczesnych.
Ale oprócz tego jest tam także
cmentarz. Opuszczony, choć
niezapomniany zupełnie. Dbają
o niego dawni mieszkańcy oraz
pobliscy lokalni patrioci, którzy
od cza su do cza su zapa lają
znicze na grobie Johannesa Fie-

prawa miejskie i było przy okazji najmniejszym miastem w
całych Prusach.

Epilog

Zapalamy pastorowi Fiedlerowi znicz pamięci zastanawiając
się, ile jeszcze Kotlina Jeleniogórska k r y je tak ich wła śnie
miejsc. Każdy z nas na pewno
napot k a ł na n iejeden st a r y
cmentarz, zwłaszcza tu, w okolicach Jeleniej Góry. Niech nie zapomni o nim przynajmniej przy
okazji listopadowego święta.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Tradycja na pstrym koniu

Więcej jedynek

Uważaj,
gdzie parkujesz

Zapaliliśmy znicz na grobie pastora
Fiedlera w Miedziance.
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Bez okazji dla złodzieja

Dzień „Wszystkich Świętych
„ jest dniem szczególnym dla
każdego człowieka, skłania do
zadumy. Zamyślenie, zadumę,
pośpiech, roztargnienie często
wykorzystują przestępcy, a te
osoby stają się ofiarami kradzieży, napadów ewentualnie
zdarzeń komunikacyjnych bądź
sami te zdarzenia powodują.
Policjanci radzą zrezygnować
z dojazdu na cmentarz samochodem. Lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej. Na samych
nekropoliach trzeba uważać na
swoje rzeczy osobiste i nie dać
szansy kieszonkowcom. – Nie
pozostawiajcie w samochodach
rzeczy wartościowych. Pamiętajcie o przysłowiu „okazja czyni
złodzieja” – apelują policjanci.

Przy Zamku Legend Śląskich Dariusza Milińskiego.
Jak odnaleźć poczucie własnej tożsamości i spełnienia w regionie obcym pierwszym
polskim osadnikom kulturowo, cywilizacyjnie i krajobrazowo? Jerzy Pokój chce budować tu Dziki Zachód, Przemysław Wiater woli Liczyrzepę, a Dariusz Miliński idzie
jeszcze dalej: postawi Arkę Noego!
Na czwartkowe Obserwatorium
Karkonoskie zatytułowane „Tradycje
regionalne społeczeństwa bez tradycji” Biuro Wystaw Artystycznych
zaprosiło szeryfa Western City, Jerzego
Pokoja, malarza legend karkonoskich
Dariusza Milińskiego oraz regionalistę
i walończyka Przemysława Wiatera.
Debatę ze swadą moderował Andrzej
Więckowski. We wstępie określił
status ludzi, którzy przybyli na ziemie
zachodnie i skupił się na próbie „zdefiniowania” tradycji ludzi wypędzonych
z własnej ojczyzny, przedwojennej
Polski, którą im „amputowano”.
– Tu w 1945 roku nie tylko język i
przestrzeń były obce, cała infrastruktura urbanistyczna i krajobraz też były
obce. Obcy byli także ludzie spędzeni tu
z różnych stron. Obca była narzucona
ideologicznie struktura społeczna
– mówił Andrzej Więckowski nawiązując do kolonizacji „nowych” tubylców
przez obce imperium. – W tej czarnej
dla siebie dziurze Polacy musieli budować swój świat i uczyć się języka, w
którym wygnanie z ojczyzny nazywało
się repatriacją, a obcość – Ziemią Obiecaną – podkreślił mówca.
Więckowski wspomniał też o współczesnych sposobach budowania tradycji: wznoszeniu nowoczesnych
hoteli, budowaniu aqua i lunaparków
oraz chałup podhalańskich w terenie, na którym – tradycyjnie – nie
występują.
Jerzy Pokój zaznaczył, że on właśnie
ma taki „lunapark” i nie widzi niczego
niestosownego w tym, że jest on
pod Śnieżką. – Jestem właścicielem
Western City. To mój biznes. Nie
ukrywam, że z tego żyję i utrzymuję
rodzinę – mówił szeryf ze Ściegien
długo opowiadając o swoim pomyśle
hodowli specjalnej rasy koni. Zwierząt stworzonych do cwałowania po
górskich terenach, sprawdzonych na
Dzikim Zachodzie.
Pokój mówił też o kowbojach i krzewieniu ich tradycji w Karkonoszach, a

na dowód tego założył kapelusz.
– Nie jest to zwykły kapelusz, bo dla
kowboja – podobnie jak siodło – nie
mogło to być byle co – podkreślił Jerzy
Pokój. Wyjął kapelusz ze specjalnego
neseseru. – Często z nim jeżdżę. Na
granicy pytali mi się, co w nim mam.
Opowiadałem, że głowę teściowej,
która mi się znudziła i wywożę ją do
innego kraju – żartował.
Oponentem Jerzego Pokoja okazał
się Przemysław Wiater, który podkreślił, że Karkonosze mają swoje
dobre tradycje i nie ma sensu z nich
rezygnować. – To Liczyrzepa, Duch
Gór. To Walończycy, huta Józefina
(już podupadła) – wymieniał regionalista ze Szklarskiej Poręby. – Dobry
pomysł mieli pomysłodawcy znanej
przed laty loterii „Liczyrzepki”, która
spopularyzowała postać Ducha Gór.
Było też wino owocowe słodkie,
konserwowane specjalną substancją
chemiczną, które nazywało się Liczyrzepa – nadmienił Przemysław Wiater
wzbudzając na sali śmiech, w tym
u Marka Obrębalskiego, prezydenta
Jeleniej Góry.
Podkreślił znaczącą rolę Walończyków, którzy robią wiele dobrego dla
tradycji i promocji regionu, a także
mają kapelusze, tyle że nie kowbojskie.
Zaznaczył, jak wiele czyniono, żeby po
1945 roku niektóre dawne tradycje
wymazać. Bezskutecznie.
– Wśród was to chyba jestem ideałem – zaczął Dariusz Mi- liński, lider
grupy artystycznej
Pławna 9. To właśnie
on najbardziej o tradycje w tym rozumieniu
zadbał. – Choć mało czytałem, przeczytałem wszystkie
książki o Duchu Gór, wymyśliłem rzeźby, które ilustrują legendy
związane z Liczyrzepą, zbudowałem
dla nich zamek – mówił Miliński. – W
reszcie spraw jestem paralitykiem, ale
w sztuce zrealizowałem swoje marzenie – podkreślił.
– Kupiłem sobie konia, kilka razy z niego
pikowałem. G...o ze
mnie a nie cow-

Jerzy Pokój, Dariusz Miliński, Przemysław Wiater.
Wyżej - Andrzej Więckowski

boy – zażartował, a zgromadzeni
śmiali się do łez. Miliński opowiadał,
że próbował też interesu z Indianami, ale nie zrobił nimi wielkiego
wrażenia. Za to Duch Gór okazał się
strzałem w dziesiątkę. – To jednak
nie wszystko. Buduję w Pławnej Arkę
Noego – zwierzył się malarz. W tym
celu skupuje stare, rozpadające się
chałupy przysłupowe, wybiera z nich
lepsze deski i stawia budowlę w stylu
„pławniańsko-milińśkim” na wzgórzu
obok kościoła św. Tekli.
Jak widać, nie jest jeszcze tak źle z
„naszą” tradycją, która powoli staje się
nasza już bez cudzysłowie. A tytuł „Obserwatorium” – „Tradycje regionalne
w społeczeństwie bez tradycji – jak
przyznał sam Andrzej Więckowski,
był bardzo prowokacyjny. Wątpliwość
pozostaje jednak otwarta: czy archetyp
Johhny’ego Wyana rewolwerowca
wygra z siłą Ducha Gór? Nawet w stylu
– jak sam Miliński przyznał – nieco
kiczowatym.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zbyt głośne juwenalia na wokandzie
Przed jeleniogórskim sądem grodzkim rozpoczął się w
minionym tygodniu proces przeciwko organizatorom
tegorocznego studenckiego święta, które odbyło się 14
i 15 maja na placu Ratuszowym. Są oskarżeni o to, że
gwiazda wieczoru, zespół Fort BS, grał o 35 minut dłużej
niż zapisano w pozwoleniu na organizację imprezy.
Pozwolenie, zawierające poważne
błędy, wystawił jeleniogórski urząd
miejski i zezwolił na organizację
imprezy która zakończy się do godziny 22. Dokument wydany został
na Grzegorza Żaka, który był organizatorem juwenaliów rok temu.
Niestety, choć jest oskarżonym nie
stawił się przed obliczem sądu, gdyż
pracuje w Niemczech i, jak wyjaśniał
obrońca, nie mógł zwolnić się z pracy. W tym roku organizatorem była
Karolina Chałupińska, która jednak
występuje jedynie w roli świadka.
– O tej godzinie miał skończyć
koncert, ale z powodu awantury
pod sceną, do jakiej doszło około

18, na pół godziny przerwaliśmy
występy – tłumaczy współorganizator Juwenaliów, K. Chałupińska.
– Dlatego przed 22 zaczął się
koncert grupy Fort BS i skończył
35 minut po czasie. Oczywiście,
jeśli sąd skaże Grześka, ja zapłacę
grzywnę, bo on przecież został w

to, że mają przed oknami wiele
koncertów w roku, a chcą karać
organizatorów.
Przed sądem wyjaśnienia złożył
policjant dowodzący zabezpieczeniem w dniu koncertu.
– Zgodnie z moim doświadczeniem przerwanie koncertu
na który czekało kilkuset fanów,
mogło doprowadzić do masowych
zakłóceń porządku publicznego,
dlatego dokończenie koncertu
było rozsądnym posunięciem
organizatorów – tłumaczył funkcjonariusz.

Przerwanie koncertu na który czekało kilkuset
fanów, mogło doprowadzić do masowych zakłóceń
porządku publicznego.
to wplątany przez pomyłkę. Dziwię
się ludziom, którzy korzystają ze
zniżek w czynszu ze względu na

P r ze d obl ic zem są du n ie
stawił się ani prokurator, ani
przedstawiciel policji, która

Nie będzie nas, będzie las

– Te sadzonki dajemy dzieciom, żeby nauczyły się troski o drzewa
– wyjaśnia Jerzy Jaworski.
Bank Genów Leśnych w Kostrzycy otworzył w minionym tygodniu swoje drzwi
przed zainteresowanymi naturą i zielonymi płucami naszego regionu. Edukacja to
podstawa, aby i ludziom, i lasom żyło się dobrze. I aby tytułowe powiedzenie miało
rację bytu w przyszłości.
Dni otwarte BGL były związane z Europejskim Tygodniem
Leśnym, który organizowany
jest przez Lasy Państwowe. W
tym roku obchody odbywały
się pod hasłem „Las Czeka
na Was”.
– To okazja do przybliżenia wszystkim zainteresowanym roli lasu, potrzeby jego
ochrony i przybliżenie pracy
leśników – mówi Agnieszka
Borowy specjalista ds. informacji naukowo-badawczej i
ekoedukacji.
– Jest do okazja do przybliżenia dzieciom, czym się
zajmujemy jako leśnicy oraz
ogólnej wiedzy o lesie – mówi
Marek Rybak leśniczy, szkółkarz w Nadleśnictwie Śnieżka.
– Przyjmowaliśmy codziennie
po pięć lub sześć grup uczniów
podstawówek. Na Lasach Państwowych poniekąd spoczywa
obowiązek edukacji społe czeństwa. Przybliżaną wiedzę
staramy się dostosować do
poziomu dzieci. Niektóre z
nich mają informacje, które
nazwałbym nawet specjalist ycznymi, inni musza się
jeszcze wiele nauczyć.
Na nauczycieli i uczniów,
którzy przyjechali do banku

genów, czekał specjalnie przygotowany program. Słuchano
wykładu dotyczącego ogólnej
wiedzy o lesie. Podczas zajęć
praktycznych przyrodnicy pokazywali urządzenia, jakie są
wykorzystywane w ich pracy i
tłumaczyli, do czego służą. Młodzi ludzie zwiedzali też szkółkę
kontenerową.
– Szeroko edukujemy w zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej. Przyjeżdżają do nas co
roku grupy z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z technikum z
Czech. Zdarzają się także osoby
prywatne, które interesują się
tym środowiskiem. Istotną rolę
spełniają także ścieżki edukacyjne – mówi Jerzy Jaworski, specjalista ds. organizacji zbiorów
i tworzenia zasobów.
– Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Lasu staramy

się także wpł ynąć na świadomość i aktywne działanie
dzieci. Dajemy im świerki, a
nadleśnictwo dęby, które powinny zasadzić w wybranym
miejscu i zadbać o to, żeby
drzewo stało się dorodnym
okazem. Proponujemy, żeby
uczniowie zsadzili drzewko na
terenie szkoły, w ten sposób
mogą zapoczątkować akcję,
która będzie tr wa ła nawet
kilkanaście lat.
Dzięk i ta k im a kcjom ja k
Europejskie dni Lasu najmłodsi
zrozumieją, że las to nasze
wspólne dobro, o które po winniśmy bezwzględnie dbać,
albo przynajmniej starać się
nie niszczyć tego, co nam ofiaruje.

Anna Pisulska

Las jak wysypisko
Organizatorzy akcji zwrócili uwagę, że w dalszym ciągu zaśmiecamy lasy, traktując
je jako darmowe wysypiska śmieci – Poziom świadomości ludzi jest nieco większy,
pojawia się też coraz więcej punktów odbioru zużytych sprzętów, niektóre firmy
przyjmują także stare akumulatory i zniszczone opony, ale mimo to w dalszym ciągu znajdujemy śmieci w lesie. Ostatnio zlikwidowaliśmy jedno z dzikich wysypisk,
postawiliśmy słupek z zakazem wyrzucania śmieci. Jednak po paru dniach pojawiły
się kolejne. Czasem odnosimy jednak sukces, bo po analizie śmieci udaje nam się
dotrzeć do sprawcy – powiedział Grzegorz Marciniak, strażnik leśny.

przygotowała doniesienie na
podstawie skarg mieszkańców.
Mieszkańcy placu Ratuszowego
zebrali ponad sto podpisów
pod skargą na organizatorów
Juwenaliów.
– Do mnie też przyszedł pan,
który zapytał czy podpiszę się
pod listą – mówi jeden z mieszkańców placu Rat uszowego
– Powiedziałem, że nie podpiszę,
bo chociaż słyszę głośną muzykę
to cieszy mnie, że mogę z okna
obserwować co się dzieje podczas
koncertów i imprez plenerowych.
Usłyszałem, że jestem dziwnym
człowiekiem i się pożegnaliśmy.
Rozpoczęcie procesu obserwowała wyjątkowo liczna publiczność, w tym Oliwer Kubicki
ze stowarzyszenia Stop Korupcji
z założonym na szyję napisem,
Sąd. Jeleniogórska nagroda za
aktywność.

Sąd nie przesłuchał kolejnych
świadków i przełożył proces
na kolejne posiedzenie 3 grudn ia , zobow ią z ują c obrońc ę
do ścią gnięcia na ten dzień
oskarżonego Żaka aż spod fran-

(Ania)

tekst i zdjęcie
Marek Komorowski

PERSONALIA

Łyse opony to śmierć

… pod takim hasłem na
parkingu przy hipermarkecie
Carrefour odbywała się piątkowa akcja Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
przy współpracy policji i straży miejskiej. Była to nie lada
gratka dla kierowców, bowiem
wśród uczestników rozlosowano nagrody, szczęściarze
wygrali opony zimowe.
– To najwyższa pora, żeby
przypomnieć kierowcom o
zmianie ogumienia, bo skutki, jakie powoduje poślizg
na łysych oponach, bywają
tragiczne. Potwierdzają to
firmy samochodowe, które
zdecydowały się wesprzeć nas
i zorganizowały „pokazówkę”,
dzięki której mogliśmy zobaczyć na własne oczy, co może
stać się z samochodem, jeżeli
zapomnimy wymienić opony
– mówi Roman Kuty, zastępca
dyrektora WORD.

cuskiej granicy, gdzie mieszka
i pracuje.

Kobieta rządzi śledczymi
Teresa Fat yga z Legnic y
została pełniącym obowiązki
prokuratorem okręgowym w
Jeleniej Górze. Nowa szefowa
jeleniogórskiej placówki była
zastępczynią eksprokuratora
okręgowego w Legnicy Edwarda Zalewskiego. Obecnie jest
on naczelnikiem w ydział u
przestępczości zorganizowa-

nej wrocławskiego oddziału
Prokuratury Krajowej. Teresa
Fatyga zajęła w miniony wtorek miejsce Michała Ostrowsk ie go, d ot yc hc z a s owe go
pełniącego obowiązki szefa
jeleniogórskich śledczych, któremu skończyła się umowa.

Nasz człowiek
w regionach Europy
Zbigniew Kulik z Karpacza,
dyrektor Muzeum Sportu i
Turystyki w mieście pod Śnieżką oraz znany fotografik, w
czasie walnego zgromadzenia
członków został wybrany w
skład Prezydium Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych (SERG) w Plauen

w Niemczech, jako przedstawiciel polskich euroregionów.
W zgromadzeniu tym wzięło
udział 135 przedstawicieli z
całej Europy, reprezentujących ponad 100 euroregionów
funkcjonujących na terenie 20
krajów.

Wirus HPV
Czy zrobiłabyś wszystko, aby nie zachorować na raka
szyjki macicy? Wirus HPV – odkrycie uhonorowane
nagrodą Nobla.
Poznaj wroga – wirus HPV

Rak szyjki macicy jest pierwszym
nowotworem, dla którego naukowcy
zidentyfikowali czynnik sprawczy
– długotrwałe zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV). Choć
samo zakażenie nie musi prowadzić
do zmian chorobowych – to bez
obecności wirusa HPV rak szyjki
macicy nie rozwinie się. Rak szyjki
macicy atakuje cicho i powoli. Średni czas rozwoju choroby wynosi od
5 do 10 lat. Przez wiele lat choroba
rozwija się niemal bezobjawowo.
Dlatego kobiety często zbyt późno
zgłaszają się do lekarza. Choroba
ta w Polsce zbiera tragiczne żniwo.
Każdego roku blisko cztery tysiące
Polek słyszy tę straszną diagnozę.
Każdego roku umiera blisko dwa
tysiące Polek.

Wiem, wiem....

Oczywiście, że wiesz. Słyszałaś
też, że codziennie pięć Polek umiera
na raka szyjki macicy. Ale czy wiesz,
że połowa z nich nie miała nigdy zrobionych badań cytologicznych? Czy
wiesz, że Polka umierająca na raka
szyjki macicy traci przeciętnie 26
lat życia? Czy rzeczywiście zrobiłaś

wszystko co mogłaś, aby uniknąć
takiego losu?

Badaj się regularnie

Kiedy pamiętasz o regularnym
wykonywaniu badań cytologicznych, możesz liczyć na wczesne
wykrycie zmian przednowotworowych i skuteczne leczenie. Jeśli
masz więcej niż 25 lat i chcesz się
dowiedzieć gdzie można zrobić
darmową cytologię w ramach
programu finansowanego przez
NFZ zajrzyj tutaj http://www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl/

Zaszczep się

Regularne badania cytologiczne
mogą uchronić Cię przed rozwojem zmian przedrakowych szyjki
macicy, jednak nie zapobiegną zakażeniu HPV. Przed wirusem odpowiedzialnym m.in. za powstawanie
raka szyjki macicy, może uchronić
Cię szczepienie. Może ono również
zapobiec innym, groźnym dla
zdrowia i życia chorobom powodowanym przez wirusa HPV. Zalecana
profilaktyka raka szyjki macicy to
połączenie szczepień przeciw HPV

oraz badań cytologicznych. Zapytaj
swojego lekarza o szczepienie.

Nobel dla wirusa HPV

Nagroda Nobla to wyróżnienie
przyznawane za wybitne osiągnięcia
naukowe. W 2008 roku profesor Harald zur Hausen został uhonorowany
przez Komitet Noblowski nagrodą
w medycynie i fizjologii za odkrycie
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV),
wywołującego raka szyjki macicy.
Profesor Harald zur Hausen wykazał, że wirus brodawczaka ludzkiego
(HPV) wywołuje raka szyjki macicy,
będącego jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. W ten
sposób podważył panujące w latach
70. XX wieku teorie na temat mechanizmów powstawania tego raka.
Dzięki temu odkryciu możliwe stało się
opracowanie szczepionki obniżającej
ryzyko raka szyjki macicy.
NZOZ „Przychodnia Zabobrze”
Punkt szczepień ul. Ogińskiego 1b,
58-506 Jelenia Góra
Informacja telefoniczna: 075 64 30
640, 075 64 30 630

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
Hotel Tango po kilku miesiącach przygotowań oficjalnie
otworzył swoje podwoje. W minioną sobotę kilkudziesięciu zaproszonych gości wzięło udział w przyjęciu
inaugurującym nowe oblicze obiektu.
dzącego się z portowych knajp
Buenos A ires, które potem
trafiło na salony.
– Nasz hotel ma 26 pokoi
i 51 miejsc – w yjaśniał dyrektor obiektu. – Mamy dwie
sa le kon ferenc y jne i część
gastronomiczną. Ponieważ
już teraz wiemy, że ta ostatnia
jest za mała, planujemy jej
rozbudowę. Wtedy będziemy
mogli organizować większe
imprezy, jak wesela czy spotkania firmowe.
Ale już teraz, co w sobotę
sprawdziła zaproszona ekipa
gości, można się wybrać na
ulicę Sudecką i bez obaw pójść
w tango.

Mar
Fot. Marek Komorowski

Nowe, ponieważ hotel Tango leżąc y prz y w yjeździe z
Jeleniej Góry w kierunku Karpacza jeszcze kilka miesięcy
temu nazywał się Fan. Nazwę
zmienił, gdy we władanie objęła do Anna Zadwórna, która
postanowiła urządzić go po
swojemu.
– Po kilku miesiącach pracy
całego zespołu mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z
efektów naszej pracy – mówiła
podczas krótkiej uroczystości
pani Anna.
Nazwa zobowiązuje, dlatego kilkakrotnie na parkiecie
pojawiła się para taneczna
prezentująca najbardziej znane
odmiany tanga, tańca wywo-

Coraz bliżej do 3 listopada, dnia świętego Huberta, patrona myśliwych, leśników
i jeźdźców. Z tej okazji okoliczne stadniny
i stajnie organizują tradycyjne „hubertowe” polowania. W agroturystyce „U Luizy”
w Mysłakowicach koniarze hubertusową
gonitwę za „lisem” mają już za sobą. Zawodnicy musieli dogonić jeźdźca z lisim
ogonem przypiętym do lewego ramienia.
Na imprezę przyjechało wiele osób nie
tylko z okolicznych miejscowości, ale i
Zgorzelca, Opola czy Lubina. Odbyły się
dwie gonitwy, dla dzieci i młodzieży oraz
zawodników zaawansowanych. Pierwszą, po długiej i wyczerpującej jeździe,
wygrała Marta Szpyrka z Lubina. Zebrała
setki gratulacji od internautów z całego
regionu, kiedy informację o gonitwie
podaliśmy na naszym portalu w w w.
jelonka.com.
Czas tradycyjnych, zbiorowych polowań jeszcze przed myśliwymi.
Można wybrać się również na mszę
świętą odprawioną w intencji łowczych
z okazji świętego Huberta, 7 listopada w
sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze o godzinie 18.

Czas na bezkrwawego hubertusa
Fot. ANIA

Czas rozpocząć Tango
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Referendum pod Szrenicą w styczniu?

Ponad 700 osób podpisało się pod wnioskiem o odwołanie burmistrza i rady
miejskiej w Szklarskiej Porębie. Wniosek złożono w
ubiegłym tygodniu w Delegaturze Krajowego Biura
Wyborczego w Jeleniej Górze.
Samorządowcy uważają, że za
wnioskiem kryją się interesy kilkunastu niezadowolonych dzierżawców,
którym wypowiedziano umowy. – W
ten sposób dzierżawcy chcą utrzymać
przynoszący spore zyski dostęp do
utraconych dzierżaw. Stawki, jakie
uiszczali za użytkowanie obiektów,
były zbyt niskie – argumentują
władze miasta.
Z takim zdaniem nie zgadzają się
oczywiście organizatorzy referen-

dum, bo widzą więcej problemów w
swoim mieście m. in. niekorzystne
warunki umowy dotyczące dzierżawy terenu pod park dinozaurów.
– O zasadności tego wniosku ostatecznie zadecydują wyborcy. Osobiście uważam jednak, że jest to rodzaj
nadużycia prawa z jednej strony, a z
drugiej demoralizacja wynikającej z
tła tego wydarzenia, czyli niezadowolenia kilku osób, którym skończyło
się wykorzystywanie miejskiego

majątku – powiedział Zbigniew
Brożek, zastępca burmistrza.
– Komisarz wyborczy ma 30
dni na sprawdzenie wszystkich
danych we wniosku oraz ustalenie
czy przeprowadzenie referendum
jest uzasadnione. – wyjaśnia Janina
Nowakowska, dyrektor jeleniogórskiej delegatury Krajowego Biura
Wyborczego. – Jeżeli uzna, że tak to
w ciągu 50 dni od tej decyzji powinno
odbyć się referendum. Najwcześniej
więc odbędzie się dopiero na początku stycznia.
Odwołanie burmistrza i rady
miasta nastąpi w przypadku, gdy 50

procent i jedna z biorących udział
w głosowaniu osób będzie za ich
odwołaniem.
To nowe zasady, uchwalone przez
poprzedni rząd kilka miesięcy przed
ostatnimi wyborami samorządowymi. Dają one większe szanse
organizatorom referendów. Według
wcześniejszej ordynacji wyborczej do
uznania referendum za ważne potrzeba było 30 procent frekwencji.
Zmiany w ordynacji samorządowej umożliwiły odwołanie w maju
tego roku burmistrza Lubomierza.
Ania

Jubileusz podzielił ratowników
Sto lat temu, 18 października 1908
roku powstała w Karpaczu pierwsza
służba ratownicza w Karkonoszach.
Nazywała się Kolumna Sanitarna
Karpacz – Górska Służba Ratownicza
czyli Freiwillige Sanitätskolonne
Krummhübel Gebirgs-Unfall-Dienst.
Powołał ją do życia doktor Ernst
Bruckauff.
Z tej okazji w minioną sobotę
odbyły się uroczystości, których organizatorem był Związek Gmin Karkonoskich i eksnaczelnik karkonoskiej
grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący
sejmiku dolnośląskiego, Jerzy Pokój.

Oficjalnie goprowców miało tam nie
być, pojawili się jednak „in cognito” i
to dość licznie.
Wszyscy wysłuchali tymczasem
przedstawicieli najbliższej grupy ratowniczej w Niemczech, Bergwacht
Zittaugebirge, czyli ratowników z
leżących tuż za granicą Gór Żytawskich.
– Ile razy słyszałem, że chcę czcić
powstanie organizacji w której w
latach 30 i 40 działało wielu hitlerowców – wyjaśnia inicjator obchodów,
Marian Sajnog, ratownik i założyciel
centrum ratownictwa wysokogórskiego. – To prawda, że w tym

Ciężka służba
Ratownikiem górskim zostaje się po pięciu lub sześciu latach kursu, bo jego absolwenci muszą poradzić sobie w każdej niebezpiecznej sytuacji, a do tego potrzebne
są umiejętności wspinania się po górach, jazdy na nartach i wielu innych, trudnych
dyscyplinach sportu. Muszą nieść pomoc potrzebującym bez względu na pogodę i
panujące warunki.
Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwaliło
w ubiegły piątek utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Prace przygotowawcze związane z
utworzeniem tego obszaru trwały od kilku lat.
Terytorium parku obejmuje między założenia pałacowo-parkowe w
południowo-wschodniej części Kotliny
Jeleniogórskiej. W granicach parku

znalazły się rezydencje w Bukowcu,
Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie,
Bobrowie, Karpnikach, Miłkowie oraz
Staniszowie wraz z terenami dawnego

czasie część ratowników należała do
NSDAP, takie były ówczesne warunki.
Ale zarzuty, że chcę czcić hitlerowską
organizację to czysta bzdura.
Nikt nie zaprzeczy, że wielu dawnych ratowników było agentami
UB i SB, czy z tego powodu należy
zaprzestać obchodzenia kolejnych
rocznic powołania GOPR?
Za rok tatrzańscy ratownicy chcą
obchodzić stulecie ratownictwa
polskiego i bardzo niechętnie patrzą
na to, że w Karkonoszach próbujemy
powoływać się na tradycję inną niż
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe powołane 18 października 1909 roku przez generała Mariusza Zaruskiego – zauważa Sajnog.
Marian Sajnog: – Zwracam
uwagę na datę, ten sam dzień w
którym założono rok wcześniej
Kolumnę Sanitarną w Karpaczu.

Niewykluczone że nią się inspirował powołując TOPR Mariusz
Zaruski. Nie ma na to żadnych
dowodów, ale zbieżność dat jest co
najmniej zastanawiająca. Cieszę się
więc niezmiernie, że udało się nasz
projekt urzeczywistnić.
Od ratowników z Zittau polscy
ratownicy dostali dokumenty
świadczące o tym, że obok kolumn
sanitarnych, istniała w Karkonoszach druga organizacja ratownicza, Bergwacht. Nic o tej organizacji dotychczas nie było wiadomo.
Na pewno będziemy sprawdzać tę
informację – zapewnił Sajnog.
W roku 1945 i 1946, zanim z
terenów, które stały się polskie
wyjechali Niemcy, często w akcjach
ratowniczych ramię w ramię szli
dawni członkowie Gebirgs-UnfalDienst i pierwsi Polacy ratownicy

Tablica na pamiątkę
Na ścianie karpackiego OSP, który był pierwszą siedzibą Kolumny Sanitarnej, zawisła
pamiątkowa tablica. Podczas spotkania w karpackim gimnazjum okolicznościowymi
pamiątkami wymienili się polscy i niemieccy ratownicy, którzy karkonoskich ratowników
uważają za swoich inspiratorów.
Wśród zaproszonych gości zabrakło przedstawicieli z Czech, których w kraju zatrzymał
nadmiar obowiązków. – Niemcy stanowią nierozłączną część historii ratownictwa
górskiego na naszym terenie – mówił Maciej Abramowicz, naczelnik karkonoskiej
grupy GOPR.
parku przypałacowego obejmującego
górę Witoszę oraz Grodą jak również
pałace na terenie miasta Kowary:
Nowy Dwór i Ciszyca. To niezwykły
obszar, często porównywany do Doliny
Zamków nad Loarą we Francji.
W wydzielonym terenie znalazły się
też inne obiekty jak domy tyrolskie w
Mysłakowicach oraz zespół zabudo-

z Pogotowia Ratunkowego Górskiego, które powstało zaraz po wojnie
w Karpaczu i Szklarskiej Porębie.
Polacy i Niemcy w latach 194546 razem ratowali poszkodowanych i zagubionych. Czy nie można
tego uznać za swoiste przekazanie
pałeczki w ratowniczej sztafecie?
Miejmy nadzieję, że w sferze
plotek pozostanie straszenie
karkonoskich
ratowników

tym, że jeśli będą się angażować w
obchody stulecia ratownictwa w
Karkonoszach, MSWiA ograniczy
im przyszłoroczną dotację na
działalność. Taką informację usłyszeliśmy od osoby blisko związanej
z tym środowiskiem.

Marek Komorowski
(Ania)

Fot. ANIA

Promowanie organizacji ratowniczej, w której szeregach
byli członkowie Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, zarzucają organizatorowi obchodów stulecia
ratownictwa górskiego w Sudetach niektórzy ratownicy.
Marian Sajnog podkreśla, że takie były czasy, a idea
ratownictwa broni się sama w sobie ponad zaszłościami
historii.

– Maciej Abramowicz przekazuje pamiątkową
plakietkę ratownikowi z Bergwacht Zittaugebirge.

Pałace i ogrody nad Bobrem rozsławią region
wy sanatoryjno-szpitalnej Kowary
Wysoka Łąka.
Utworzenie Parku Kulturowego
otwiera nowe możliwości promocji
turystycznej i dziedzictwa kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Przyczyni
się także do zwiększenia zakresu prac

związanych z rewitalizacją samych
obiektów zabytkowych wraz z otaczającymi je parkami. Mają stać się one
bardziej dostępne dla turystów dzięki
odpowiedniej promocji.
Decyzja Zgromadzenia Związku
Gmin Karkonoskich daje również

formalne podstawy o ubiegania się
o wpis Doliny Pałaców i Ogrodów na
listę Pomników Historii Prezydenta RP.
Może to ułatwić w następnych latach
zabiegi o wpis na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

(Ania)
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ROZMAITOŒCI

Chciała być… marynarzem

Fot. Marek Tkacz
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BĄDŹ ”BLIŻEJ EUROPY”
Już od listopada, każdy kto
ukończył 15 rok życia, będzie
mógł rozpocząć naukę języka
obcego Metodą SITA po opłaceniu jedynie 40% jego wartości
– tj. 429 złotych. Pozostała część
ceny pakietu pokrywana jest
przez sponsorów oraz partnerów
strategicznych ruszającego pod
patronatem Miasta Jelenia Góra
programu „Bliżej Europy”.
W Jeleniej Górze zajęcia będą
się odbywały przez trzy miesiące w małych, 8-10 osobowych
grupach.
Kursy zostały przeznaczone
do nauczania w stanie relaksu.
Z potwierdzonych przez polskich
naukowców badań w ynika,
iż już jednokrotny kontakt z

materiałem w stanie głębokiego
relaksu umożliwia zapamiętanie
nawet do 80% lekcji. W ramach
metody SITA jest on powtarzany
dwukrotnie, co zwiększa poziom
zapamiętywania nawet do 90%.
Aby skorzystać ze stworzonej
przez organizatorów programu
szansy rozpoczęcia nauki języka
obcego należy już dzisiaj przesłać
pod adres e-mail k.leszak@sita.pl
formularz zgłoszeniowy, który
można pobrać ze strony internetowej www.blizejeuropy.pl.
Ilość miejsc ograniczona!
Więcej szczegółów na stronie
www.blizejeuropy.pl lub pod
numerami 0-509-416-216 lub
075/64-33-801.

KONKURS

Siostra Anna podczas rozpoczęcia Tygodnia Misyjnego w kościele św. Erazma i Pankracego.

TS

od 22.10.2008 do 07.11.2008
SITA
Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 50 albumów/komiksów
językowych
1. Ile słów i zwrotów można zapamiętać, aby swobodnie się
porozumiewać ucząc się metodą SITA przez 44 godziny?
2. W ilu miejscowościach na Dolnym Śląsku jest realizowany
program „Bliżej Europy”
Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 07.11.2008 na
adres konkurs@jelonka.com.

Rozmowa z siostrą Anną Siudak z Warszawy, misjonarką,
która obecnie pracuje w Papieskich Dziełach Misyjnych,
które m.in. pomagają materialnie i duchowo polskim
misjonarzom.
Jak to się stało, że siostra wyjechała na misje?
– Nigdy nie interesowałam się
misjami, a tym bardziej nie myślałam o powołaniu zakonnym. Jako
młoda dziewczyna kończyłam
liceum medyczne i byłam sportowcem. Po ukończeniu szkoły
chciałam pracować w szpitalu jako
pielęgniarka. Moim marzeniem
były jednak podróże, chciałam być
marynarzem. Kiedy kompletowałam dokumenty do pracy, znalazłam gazetkę misyjną, którą kiedyś
przyniosłam z kościoła. Zainteresowała mnie ona ze względu na
tę możliwość wyjechania gdzieś w
nieznane strony świata. Znalazłam
w niej adres i nie zastanawiając się
zbytnio, wysłałam zapytanie czy
nadałabym się na misjonarkę. Odpisano mi, że tak, ale list powędrował do mojej kuzynki, która miała

Teatralna lekcja dla Jeleniej Góry
Mocnym akcentem zakończyły się XXVIII Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. Widzów, którzy w miniony
wtorek zajęli niemal wszystkie miejsca w dużej sali
Teatru Jeleniogórskiego, porwał Bartosz Porczyk i
zespół Teatru Polskiego z Wrocławia. Ten sukces to
jednocześnie ogromne wyzwanie dla aktorów i szefa
rodzimej sceny.
Wrocławianom było za co bić
brawo: perfekcyjna gra, świetna
muzyka i wielki talent Bartosza
Porczyka, który w przedstawieniu
pokazał więcej niż klasę.
Nie byłoby tej sztuki, gdyby nie
Porczyk, ale i nie byłoby jej bez
muzyków, reżyserki i scenografki Natalii Korczakowskiej i…
polskiej rzeczywistości.
Dopada nas mnóstwo
cytatów z różnych popularnych i mniej
piosenek ilu-

Bartosz Porczyk w „Smyczy”

strujących to,
co frapuje „maski” wykonawcy. Ten wciela
się a to w
paralityka,

a to w prowincjonalnego
„fircyka”, a to w rozwydrzonego nastolatka, a to
w kaznodzieję, a to prostytutkę
– w końcu – w starca.
Towarzyszy mu rzeczywistość:
nasza, polska, namacalna, o
której wiele mógłby powiedzieć
każdy z nas: konsumpcjonizm,
degrengolada umysłowa, przeintelektualizowanie. Dostaje się w
sztuce po równo: intelektualistom
świeckim i kościelnym, pruderyjnym drobnomieszczanom, czy też
rewolucyjnym artystom.
Chyba nie wszyscy jednak zdają
sobie sprawę, że po części śmieją
się sami z siebie. Widzianych
w krzywym zwierciadle, które
zresztą jest jednym z elementów
scenografii. Każdemu bowiem
z nas zdarza się doświadczać
stanów, myśli i przeżyć, o których
mowa w „Smyczy”.
W minionym tygodniu wielbiciele teatru mieli także okazję
„skosztować” nieco twórczości
niezależnej. „Opowieści i pamięć”
michałowickiej Cinemy oraz Teatru Acco z Izraela rozczarowały
udziwnieniami. Można zrozumieć
dobre chęci twórców, którzy chcieli inaczej przedstawić sprowadzoną do banału i ograną tematykę
zagłady narodu żydowskiego.
Trudniej już pojąć sposób wykonania. Gra symboli, choć znacząco

takie samo imię i nazwisko. Przez
to o moich planach dowiedziała się
cała rodzina i już nie mogłam się
wycofać. (śmiech). Ale do dzisiaj
tego nie żałuję.
Gdzie siostra została skierowana na misje?
Żeby wyjechać na misje przygotowywałam się dziewięć lat. W
tym czasie uzupełnia się formacje
zawodową i teologiczną, uczy
się języków, a ja dodatkowo zrobiłam jeszcze trzy lata studiów.
Po przyjęciu ślubów wieczystych
posłano mnie na misje. W sumie
byłam na misjach rok w Tunezji
i trzy i pół roku w Libii oraz pięć
miesięcy we Francji. Pierwsze
powołanie misyjne dostałam na
wyspę Mauritius i drugą wyspę 500
km w głąb Oceanu Spokojnego. Jak
zobaczyłam, gdzie polecę to byłam
wpisuje się w odbiór spektaklu,
nie jest przekonująca. W tradycyjnym pojęciu nie ma tu fabuły. Nie
ma też intrygi, wątków, bohatera
oraz innych wyznaczników tradycyjnego teatru.
Stoły i poukładane na nich
krzesła. Te ostatnie dziwne – bo
z wyciętymi nogami, przymocowanymi na sznurkach. Wokół
tych rekwizytów „bohaterowie”
w to szalonej, to monotonnej pantomimie pokazują swoje emocje.
Bez słów. Za to, kiedy te padają, są
niezrozumiałe dla przeciętnego
widza: to po angielsku, to po
hebrajsku, to w jidysz.
W wyłowionych strzępkach
zdań są słowa klucze: Auschwitz, Treblinka, obóz koncentracyjny. I cały historyczny
kontekst tej „opowieści”, która
– przez mur niezrozumienia
– nie do wszystkich odbiorców
dochodzi. Może właśnie to jest
istota, że największe w dziejach
męczeństwo swojego narodu
rozumieją sami Żydzi?
Dwa przedstawienia po przeciwnych stronach: sztuka dla
sztuki („Opowieść i pamięć”), czy
sztuka – niebanalna! – dla widza
(„Smycz”). Którą wolała publiczność jeleniogórska? Dowiodły
tego jednoznacznie brawa i frekwencja. Choć głupio zabrzmi
to porównanie, egzamin z istoty

w szoku. Przeżegnałam się tylko
i powiedział „Boże prowadź”. Jak
wróciłam z rekolekcji to zmieniono
wyjazd do Północnej Afryki. Tam
musiałam przestawić swoje myślenie o 180 stopni. Kiedy wysiadłam
z samochodu widziałam tylko
samych mężczyzn, bo tam wszytko
jest dla mężczyzn. Kobiety są tam
tylko w domu, a jeśli wychodzą to
tylko w białych prześcieradłach
na twarzy.
Jak zareagowała rodzina na
taką decyzję o wyjeździe?
Wszyscy byli przeciwko mnie.
Kiedy wstąpiłam do zakonu, mama
nie odzywała się do mnie przez rok.
Przeciwko mnie byli też sąsiedzi,
proboszcz. Nikt nie akceptował
mojej decyzji. Ale ja wewnętrznie
czułam, że muszę to zrobić. Pan
Jezus dodawał mi codziennie sił.
Czy na misji spotkała siostra
wielu potrzebujących?
Nie, ci ludzie, nawet jeśli byli bardzo biedni, świetnie sobie radzą, bo

mają najcenniejszy skarb – rodzinę.
Oni tam sobie na wzajem pomagają, mają inne potrzeby, niczego
nie gromadzą. Jeśli ktoś osieroci
dzieci, to pozostała rodzina się tymi
dziećmi zajmie. Z ogromnym szacunkiem odnoszą się również do
osób starszych, których pielęgnują.
Są jednak rejony, gdzie ta pomoc
jest po prostu niezbędna. Ludzie
głodują, umierają od chorób.
Jak zwykli ludzie, którzy z
różnych względów nie mogą
wyjechać na misję, mogliby
włączyć się do misji?
Przede wszystkim modlitwą, ale
również mogą przekazać na ten cel
pieniądze, które w całości trafiają
na cele misji. Wszystkie dane na
temat misji oraz możliwości pomocy można znaleźć na stronie www.
missio.org.pl
Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz

teatru dla widza wrocławianie zdali na szóstkę,
zespół z Michałowic
dostał ledwie trójczynę.
Oby Teatr Jeleniogórski z
Wojtkiem Klemmem w roli
mentora wyciągnął nauczkę
z tej teatralnej lekcji.

Konrad
Przezdzięk

Scena z „Opowieści i pamięci”
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Wielki teatr pod Lupą
Związany w dawnych, dobrych latach z Teatrem Jeleniogórskim im. Norwida Krystian Lupa wraca do stolicy
Karkonoszy. Co prawda tylko na parę godzin, bo w nieustannej gonitwie czasu, ale jednak. Warto pamiętać o
nim w najbliższy czwartek.
Wszystko za sprawą Galerii Biura Wystaw Artystycznych, która w
czwartek, 30 października, zaprasza
na wernisaż wystawy Krystiana Lupy
zatytułowanej „Rysunki teatralne”.
– To próba pokazania osobowości artysty, jego twórczych etapów, fascynacji
i zainteresowań od wczesnych jeleniogórskich doświadczeń, w Teatrze
Norwida, do obecnych dojrzałych
realizacji. To jakby pokazanie drogi od
Witkacego do Warhola. Z konieczności
poprzez wybór i rozmaite wyimki z
twórczości – czytamy w zapowiedzi
wystawy.
Jeleniogórski epizod Krystiana Lupy
dokonał się głównie dzięki otwartości
długoletniej dyrektorki Aliny Obidniak, która postanowiła zapraszać
na jeleniogórską scenę wielkich ludzi

teatru. Od najbliższego czwartku
będzie więc okazja do przypomnienia
sobie tamtych lat i nie tylko. Będzie
co oglądać, bo przedstawione prace
obejmują przekrój przez prawie cały
dorobek teatralny artysty.
– Są to w większości oryginalne
rysunki niewielkich formatów, ale
także duże powiększenia wykonane
komputerowo. Przestrzeń galerii
oprócz rysunków wypełnią dekoracje
i elementy scenografii z Mistrza i
Małgorzaty (jego słynna ściana), manekiny z Lunatyków, Król i Królowa z
Malte, klatka wózek i stroje z Immanuela Kanta oraz kostiumy z Braci
Karamazow. Obiekty wypożyczono z
Starego Teatru w Krakowie, Centrum
Scenografii Polskiej w Katowicach,
Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Ujarzmiona wolność artysty
W otwarciu wystawy 30 października o godz. 14.00 weźmie udział Krystian Lupa, który
tego samego dnia o godz. 16.00 spotka się z publicznością w Teatrze Jeleniogórskim.
Spotkanie nosi tytuł Ujarzmiona wolność artysty, a odbędzie się w ramach Obserwatorium Karkonoskiego. Wystąpienie Lupy wstępem opatrzy i dyskusję poprowadzi
Andrzej Więckowski.

Kącik kinomana
Osoby, które nie obejrzały jeszcze filmu „Świadectwo” mogą
to nadrobić do 30 października, kiedy to o godzinie 20 zostanie ostatni raz pokazany na dużym ekranie w kinie LOT.
Natomiast kino Marysienka zaprasza w tym tygodniu na film polsko
– ukraińskiej produkcji, wyreżyserowany przez Krzysztofa Zanussiego
pod tytułem „Serce na dłoni.” Jest
to opowieść o biznesmenie, który
pierwszy raz w życiu staje przed
problemem, którego nie potrafi rozwiązać. Kłopot to poważna choroba
serca, a jedyne, co może go uratować
to przeszczep. Okazuje się jednak, że
nie jest to proste. Konstanty, bo tak

Bal żywych trupów

Klub Kaligrafia zaprasza
na koncert zespoł u 1984,
któr y odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 21.
Na uczestników czeka także
zabawa z okazji Halloween
Night przy takich gatunkach
muzyki jak Dark, Electro, czy
Gothik. Wstęp na imprezę
kosztuje 15 złotych.

Rozprawa z historią

DKF „KLAPS” „A na koniec
przyszli turyści” to film na
który zaprasza Jeleniogórskie
Centrum Kultury. Projekcja
odbędzie się jutro o godzinie
18 w sali widowiskowej przy
ulicy Bankowej. Główny bohater filmu to młody Niemiec,
który przyjeżdża do Oświęcimia, by w muzeum Auschwitz
odbyć zastępczą służbę wojskową. Natomiast głównym
mot y wem ekranizacji jest
rozprawa z historią.

Zobaczą na żywo

Jeleniogórski Empik zaprasza na spotkanie z Przemysławem Wojcieszk iem,
jednym z najwybitniejszym
polskich reżyserów młodego
pokolenia, które odbędzie się
w czwartek o godzinie 17:30.

ma na imię bohater trafia do szpitala,
gdzie czeka na dawcę. Postanawia
sam sobie pomóc, a jego ofiarą ma być
młody mężczyzna Stefan, który stracił
pracę i rozstał się z dziewczyną, trzeba
go tylko przekonać, żeby kolejny raz
podjął samobójczą próbę, tym razem
skuteczną. O tym, czy faktycznie Stefan poświęci swoje dla Konstantego o
godzinie 16:15.
Kolejne propozycje kina Marysienka to „Fundacja”, seanse o godzinie

Wystawa pokaże aspekty plastyczne teatru Lupy, rysunki jako zapis
pomysłów teatralnych rozwiązań, a
często tez punkt wyjścia do pracy nad
spektaklem. Za oprawę muzyczną
ekspozycji posłuży muzyka ze spektakli jeleniogórskich (Nadobnisie i
Koczkodany, Matka). Wzbogaceniem
wystawy będzie: projekcja archiwalnego materiału filmowego ze spektakli
jeleniogórskich, zapisy rozmów z
Krystianem Lupą w Jeleniej Górze
oraz zapisy prób nad Faktory 2 (użyczonych przez Stary Teatr).
Widzowie otrzymają rzadką możliwość obejrzenia, w wersji filmowej,

wybranych spektakli: Mistrz i Małgorzata, Kalkwerk, Lunatycy, Bracia
Karamazow ze Starego Teatru w
Krakowie, Immanuel Kant z Teatru
Polskiego we Wrocławiu. Spektakle,
będą odtwarzane w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni Galerii.
Wystawie towarzyszyć będzie katalog z rysunkami artysty, tekstami
Zbigniewa Szumskiego (Teatr Cinema), Joanny Wichowskiej (Teatr
Jeleniogórski) i samego Autora. Teksty Lupy pochodzą z publikowanej
Utopii, i niepublikowanych zapisów
z dziennika.

18, w reżyserii Filipa Bajona, Mariusza
Przybyły i Kaspra Bajona. Film opowiada o dwóch drobnych oszustach,
których umieszczono w areszcie
śledczym, ale z braku dowodów
zostali zwolnieni. Wpadli na pomysł,
żeby wspólnie zrobić interes życia.
Postanowili założyć fundację na rzecz
dzieci, które zostały poszkodowane w
wypadkach spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców. Osiągają
sukces, pieniądze spływają ze wszystkich stron. W środowisku, w którym
wszyscy kradną i oszukują w końcu
musi jednak nastąpić jakiś kryzys,
dzieje się tak i tym razem, wychodzi
na jaw, że młody i mniej doświadczony
oszust okrada starszego kolegę po
fachu i w dodatku donosi na niego.

W kinie Marysienka obejrzymy
również „Rysę”, seans o godzinie 20, w
reżyserii Michała Rosy. To historia małżeńskiego kryzysu, nie tylko dosłownie,
ale również swego rodzaju rozpad
jednostki, utratę sensu życia. Joanna,
główna bohaterka, po zakończeniu
przyjęcia rodzinnego wśród prezentów
znajduje fragment programu telewizyjnego na temat inwigilacji w okresie
PRL –u. Zaproszony do studia historyk
opowiada o agencie, który miał za
zadanie uwieść kobietę i ożenić się z nią
dla celów służbowych. Kobieta z przerażeniem stwierdza, że człowiekiem tym
był jej mąż. Musi teraz przekonać się, czy
ma rację. Te filmy wyświetlane będą do
najbliższego czwartku.

(tejo/BWA)

W rytmie bluesa
Wielkie wydarzenie dla miłośników bluesa w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Już w najbliższą środę o godzinie 19. odbędzie się koncert, podczas którego
będzie można zapomnieć o trudach codziennego dnia
na rzecz przenikliwej muzyki w wykonaniu wokalistki
Lory Szafran.
Lora Szafran to jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek
jazzowych, która jednak nie ogranicza się tylko do tego typu muzyki. Wielokrotnie brała udział w
festiwalach piosenki popularnej.
Wygrała m. in. Sopot `90 ( Grand
Prix i Bursztynowy Słowik),
Bregenez w Austri oraz Cesme w
Turcji. Obok niej wystąpią także:
basista Dariusza Ziółka oraz
pianista i kompozytor Wojciech
Gogolewski (pianino)
Blues to gatunek muzyki, który
zapoczątkowali czarni Amerykanie. Wykonawcy na ogół nawiązują do relacji damsko–męskich,
pracy i wolności. W utworach
można zauważyć także aspekt
społeczny, taki jak nierówności
klasowe, czy nawet kwestie polityczne.
Charakterystyczne instrumenty dla bluesa to harmonijka

wydawnictwo: Glitterhouse Records/ Gusstaff Records
Jeszcze niedawno można by było nie tylko skomponował utwory na
powiedzieć: lider The Walkabouts ze ten krążek, ale też wystąpił w roli woswoim trzecim solowym albumem. kalisty. Teksty Zajca sam przełożył na
Ponieważ jednak Chris Ekran w ostat- angielski (od wielu lat artysta mieszka
nich latach więcej zajęty był duetem w Ljubljanie). W nagraniu albumu
Chris & Carla, zespołem Dirtmusic (z pojawili się zaproszeni goście m.in.
Hugo Race’em i Chrisem Brokatem) a żona muzyka Anda Eckman, Steve
także swoimi solowymi płytami stąd Wynn, Apollon Chaber Orchestra
też nie trzeba było podpierania się oraz Anita Lipnicka, której wspólne
nazwą legendarnego zespołu z Seattle. płyty z Johnem Porterem produChris Eckman nagrał nowy solowy kował właśnie sam Chris Eckman.
album biorąc na warsztat jednego z Znany z dbałości o szczegóły Eckman
najważniejszych i najbardziej tragicz- wyprodukował album z brzmieniem
nych poetów i pisarzy słoweńskich zapierającym dech w piersiach. Album
XX wieku Dane Zajca. Chris Eckman „Last Side Of The Mountain” to 12
OLD TIME RADIO – „Just Because We Were Wrong”
wydawnictwo: Gusstaff Records/ Sonic
Od poprzedniego krążka upłynęło pięknymi melodiami, ale także świetjuż sporo czasu. Trójmiejski zespół nymi aranżacjami i brzmieniem,
Old Time Radio podąża w dalszym jakiego tylko mogą im pozazdrościć
ciągu własna drogą, ani to nowocze- „wielcy” polskiej muzyki pop. Muzycy
sną, ani staromodną a jedynie wy- czerpią z wielu stylistyk i estetyk, czaznaczona przez własne doświadcze- sem jest to americana, innym razem
nia i muzyczną wyobraźnię. Muzycy alternative – country a także bossa
tworzą piosenki z jednej strony uni- nova. Ta nowa płyta zawiera nieco
wersalne, z drugiej jednak nie dające mniej akcentów elektronicznych,
się sprzedać jako komercyjna papka. na korzyść akustyki, naturalnego
„Jus Because We Were Wrong” to brzmienia instrumentów oraz dojedna z tych płyt, przy których można pracowanych formalnie i misternie
naturalnie oddychać. Już pierwszy zaaranżowanych kompozycji. Zespól
utwór z tej płyty zachwyca nie tylko wzbogacił ten album o brzmienie,

kompozycji będących miksturą americany, folku, alternative – country,
bluesa i klasycznego songwritingu
na najwyższym poziomie. Całość
otwiera utwór „Wells Of A New Day”,
który wciąga od pierwszej chwili. Podobnie dzieje się z kolejnymi „Down,
Down”, „Eyes”, „Ransom”, „Stranger”,
„Scorpions”, „Hourse”, „The Same”,
„With What Mouth”, „The last Side
Of The Mountain” aż po zamykający
„Fragment”. Anita Lipnicka pojawia
się tylko w jednym utworze “Who Will
Light Your Path”, który grany jest w
stacjach radiowych. Rodzynkiem tego
albumu jest obecność Apollon Chaber
Orchestra, która dodaje tym utworom
orkiestrowej powagi i doniosłości.
poszerzając swoje instrumentarium.
Kilka utworów po raz pierwszy w
historii zespołu opiera się na żywej
perkusji, na której zagrał Michał
Słowik (Pawilon). W niektórych
utworach pojawiają się skrzypce,
wiolonczela, flet i trąbka. Część
instrumentów zarejestrował w
swoim studio Michał Jacaszek,
którego w realizacji nagrań perkusji wspierał Marcin Dymitr
(Emiter). Ten autoironiczny tytuł płyty jest dość dwuznaczny,
nagrywając ten album zespół
się nie pomylił ani razu i bardzo
dobrze. Jak brzmi ich muzyka na
żywo można się będzie przekonać

ustna, gitara lub saksofon oraz
fortepian. Nie wiemy, czy Lora
Szafran będzie wzywała do rewolucji, czy tylko opowie śpiewem
o trudnych relacjach damskomęskich, ale na pewno będzie
warto to sprawdzić.

Ania

Dla dorosłych i dla dzieci
Jedną z teatralnych propozycji na ten tydzień jest
spektakl Dekameron w wykonaniu Dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury, który będzie wystawiany już jutro,
we wtorek, 28 października, o godzinie 10, w Teatrze
Zdrojowym.
Sztuka ta to adaptacja powieści
Giovanni`ego Boccaccio, wyreżyserowana przez Petera Nosalaka i
Andrzeja Szymańskiego. Traktuje
o miłości, przyjaźni i umiłowaniu
życia w duchu odrodzenia i humanizmu. Będziemy mieli okazję
zobaczyć renesansowe kostiumy
w tle interesującej scenografii.
Dekameron to powieść, która
mimo upływu lat nie straciła na
aktualności. Poruszane w niej
problemy, charakterystyka postaci i zachowań ludzkich wciąż
wzbudzają emocje i wpływają

Nowości ze świata muzyki
CHRIS ECKMAN – „The Last Side of The Mountain”
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na wyobraźnię czytelników na
wszystkich kontynentach, bo
Dekameron po biblii jest książką
przetłumaczoną na najwięcej
języków narodowych.
Natomiast propozycje dla
najmłodszych widzów to Mała
Syrenka w reżyserii Bogdana
Nauki, która zostanie wystawiona w środę, 29 października,
o godzinie 10 rano, oraz bajka
Porwanie Kaczątek, które w tym
tygodniu będzie można śledzić
w czwartek, 30 października
również o godzinie 10.

Na harcerską nutę

Andrzej Patlewicz
To, co można powiedzieć w trzech
słowach o tym albumie to po prostu:
piękna, subtelna,

Do piątku w Jeleniogórskim
Centrum Kultury trwa Dolnośląski Festiwal Piosenki
Patriotycznej i Harcerskiej,
którego celem jest wpajanie patriotyzmu, uczczenie rocznicy
odzyskania niepodległości, powstania Związku Harcerstwa
Polskiego oraz roku Andrzeja i
Olgi Małkowskich. Ostatniego
dnia koncert finałowy o godzinie 18.

Coś dla duszy i ciała

podczas listopadowych koncertów
zespołu– najbliższy we wrocławskiej
„Gumowej Róży” 30 listopada. Warto
tam być.

Ewelina Gorayska (śpiew)
i Damian Rypiński (pianino)
wystąpią w czwartek o godzinie 17 w Galerii Czekoladowej przy ulicy Sobieskiego w
Jeleniej Górze. Jest to świetna
okazja do spędzenia czasu w
miłej atmosferze przy takich
dźwiękach muzyki jak jazz,
chillout i pop. Wstęp wolny.

Z fotografią za pan brat

W piątek o godzinie 18. w
Miejskim Domu Kultury Muflon odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego „Fotografia października
2008”. Konkurs organizowany
jest co miesiąc. Udział może
wziąć każdy zainteresowany,
wystarczy dostarczyć zdjęcia
do 15 dnia każdego miesiąca.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Natury nie da się oszukać”
Joanna Liszowska opowiada o tym, czym dla niej jest seksapil, gdzie jest miejsce dla kobiety w dzisiejszym świecie
i że wbrew pozorom nie przepada za słodyczami. Gwiazda
ujawnia również powody, dla których zdecydowała się
wziąć udział w sesji zdjęciowej do Playboya.
Mówią o tobie „polska Beyonce”...
Joanna Liszowska: Dziękuję, to
duży komplement. Beyonce to nie
jest filigranowa kobietka. Raczej
kobieta o pełnych kształtach, ale
większość mężczyzn powie, że z
ogromnym seksapilem. Porównywanie mnie do niej zarówno
pod względem wokalnym, jak i
wyglądu zewnętrznego, to dla
mnie wielka przyjemność. Beyonce
jest niebywale atrakcyjną kobietą,
choć nie nosi rozmiaru 36. To mnie
podbudowuje.
Co to znaczy, kiedy mówi się
o kobiecie, że jest kobieca?
Joanna Liszowska: Myślę, że
w tej kwestii powinni się raczej
wypowiadać mężczyźni. Kobiecość
się ma albo się jej nie ma. Kobiecy
może być seksapil, sposób mówienia, poruszania się, zapach.
Wenus z Milo czy Wenus z Willendorfu? Jaki jest ideał kobiety
według Joanny Liszowskiej?
Joanna Liszowska: Kobieta jest
wtedy piękna, kiedy sama ze sobą
dobrze się czuje. Ze szczęśliwej
kobiety, pogodzonej z sobą, pewnej

siebie i uśmiechniętej wewnętrznie
promieniuje blask. Ta nieuchwytna
siła i dobra energia, otwartość na
ludzi którą widać w oczach, nadają
kobiecie piękno.
Czy jesteś silną kobietą?
Joanna Liszowska: Chyba tak,
ale o swojej sile psychicznej dowiadujemy się w określonych
sytuacjach życiowych. Mnie pewne
wydarzenia zahartowały, dlatego dzisiaj jestem uśmiechniętą,
uskrzydloną kobietą i życie bardzo
mi się podoba. Choć nie wiem, co
mnie czeka.
Gdzie jest miejsce dla kobiety
w dzisiejszym świecie?
Joanna Liszowska: Wydaje mi
się, że – tak samo jak w przypadku
mężczyzn – miejsce kobiety jest
wszędzie. Związek mężczyzny i
kobiety jest zdrowy, kiedy oboje
realizują swoje marzenia i odczuwają z tego powodu satysfakcję. Niemniej kobieta pozostaje
kobietą. Zostałyśmy stworzone,
żeby być matkami i mieć rodziny.
Oczywiście, kobieta ma prawo
myśleć o swojej karierze, pracy i
tym, co ją rozwija. Kobiety jednak

nie mogą rezygnować z miejsca w
kuchni i pokoju dziecinnym, bo
taka jest nasza natura. Ja jestem
aktorką, pracuję, ale jest we mnie
najbardziej pierwotne pragnienie
kobiety – posiadanie rodziny i dzieci. I to nie jednego dziecka.
Czy dobrze jest być singlem?
Joanna Liszowska: Nie wierzę
kobietom, które mówią, że jest im
z tym cudownie. Człowiek zawsze
ma pragnienie bycia z drugim
człowiekiem. Natury nie da się
oszukać. Można sobie czasem
pobyć samemu, ale samotność
to nie jest kierunek, który warto
obierać.
Jeśli jednak masz ochotę
pobyć sama, to gdzie się wyrywasz?
Joanna Liszowska: Uwielbiam
jeździć samochodem. Kocham mój
samochód. Wsiadam, puszczam
muzykę, w którą zawsze uciekam
i czuję się cudownie. Muzyka wyzwala we mnie mnóstwo emocji.
Samochód i muzyka to mój azyl.
Co ci najbardziej smakuje,
kiedy masz chandrę?
Joanna Liszowska: Wbrew pozorom nie przepadam za słodyczami.
Uwielbiam za to rzeczy gorące, pikantne i mokre. Jakaś zupka tajska
z kurczakiem na ostro i mlekiem
kokosowym jest doskonała na zły
nastrój.

Na co zwracasz uwagę u
mężczyzny?
Joanna Liszowska: Mężczyzna,
który mnie zainteresuje, musi
mieć poczucie humoru, bo ja
bardzo lubię się śmiać. Musi się
dobrze ze sobą czuć, być pewny
tego, kim jest i co robi, bo dzięki
temu nie ma kompleksów, które
później nadrabia pozą, przestaje
być prawdziwy. Musi mieć do siebie
dystans i poczucie humoru także
na własny temat, bo ja sama mam
taki dystans. Fajnie, jeśli ma energię i po prostu jest facetem.
Dlaczego zdecydowałaś się
wziąć udział w sesji zdjęciowej
do Playboya?
Joanna Liszowska: To była dla
mnie terapia. Musiałam pogodzić
się ze swoim ciałem. Bardzo źle się z
nim wtedy czułam. Powodowało to
we mnie wiele szarych nastrojów.
Fakt, że musiałam się przełamać,
odkryć nie tylko swoje ciało, ale to
ciało, które nie za bardzo lubię, spowodował, że zastanawiałam się pół
roku, czy się zgodzić. Ale nie była
to tylko moja decyzja. Uzgodniłam
ją z moim ówczesnym partnerem.
Przemyślałam to z każdej strony i
czułam, że chcę to zrobić. Ważne
było to, że sesja nie była wyzywająca ani wulgarna, tylko ciepła i
spokojna. Nie chciałam wyglądać
jak wamp.
Dziękuję za rozmowę.

Aparat jest trendy
Wady zgryzu ma wiele osób i jest to problem nie tylko estetyczny. Zęby krzywe, ściśnięte w szczęce, wystające, nierówne nie tylko brzydko wyglądają, ale też przeszkadzają,
przyczyniają się do częstszych wizyt u dentysty. Mogą temu
zaradzić specjalne aparaty ortodontyczne, które coraz
częściej widujemy nie tylko na zębach nastolatków.
Kiedy warto założyć stały aparat?
Pierwsza wizyta u ortodonty
powinna się odbyć, gdy dziecko
ma 6–7 lat. Stomatolog oceni stan
uzębienia małego pacjenta i zaleci
ewentualne leczenie. Dość często
zdarza się, że trzeba poczekać, aż
dziecku wyrosną wszystkie stałe
zęby. Wady zgryzu mogą mieć
różne przyczyny – zdarza się, że
nieprawidłowości w ustawieniu
zębów są wrodzone, ale 80 proc.
wszystkich wad ma charakter
nabyt y. Lekarze w ymieniają
wiele przyczyn prowadzących
do krzywego ustawienia zębów:
ssanie kciuka, uży wanie nieprawidłowych smoczków, oddychanie przez usta (np. u dzieci z
przerostem migdałka gardłowego). Jednak głównym powodem
jest próchnica. Przedwczesna
utrata mleczaków prowadzi do
zahamowania wzrostu szczęki i
żuchwy. Wyrastające stałe zęby
nie mają miejsca i krzywo się
ustawiają. U dzieci do 13. roku życia zwykle stosuje się aparaty ruchome złożone z drucianych pętli
i akrylowej płytki. Taki aparat nie
daje możliwości obracania zębów
ani przesuwania ich na większe
odległości i niektórych wad nie
da się nim wyleczyć. Skuteczność
takiego aparatu w dużym stopniu
zależy od dyscypliny pacjenta.
Brak współpracy może prowadzić
do pogłębienia wady.

Starszym pacjentom nie pomagają aparaty zdejmowane.
Młodzieży i dorosłym przeważnie
zakłada się aparaty stałe, działające całą dobę. Składają się z zamków i pierścieni, przyklejanych
specjalnym klejem do zębów.
Do nich z kolei mocowany jest
sprężysty drut, który oddziałuje
na zęby. Podczas wizyt ortodonta
zmienia drut i reguluje ustawienie zębów.
Aparaty stałe, choć skuteczniejsze, mają wady. Po pierwsze
są bardzo widoczne. Alternatywą
dla dbających o estetykę jest
aparat porcelanowy, w kolorze
kości. Warto jednak wiedzieć, że
porcelana wchodzi w reakcję ze
szkliwem. To zwiększa ryzyko
odpryśnięcia przy zdejmowaniu.
Także z tego względu zalecane
są częstsze wizyty u ortodonty.
Po drugie, aparatu nie można
zdjąć, a tym samym dokładnie
oczyścić. Dlatego bardzo ważna
jest higiena jamy ustnej. Na rynku dostępne są preparaty dla osób
z aparatami stałymi: specjalne
nici dentystyczne, szczoteczki
jednogniazdowe, płyny do płukania ust.
Warto podkreślić, że aparaty
stały się modne wśród młodzież y. Niekiedy nastolatki chcą
mieć aparat, choć wcale go nie
potrzebują.
Ci, którzy decydują się na leczenie aparatem stałym, muszą

Kurczak z grzybami i wermutem
Ziołowy alkohol i grzyby nadają potrawie
oryginalny smak. Najlepsze będą pięknie
pachnące kurki, choć
z powodzeniem można użyć również inne
grzyby.
Składniki:

uzbroić się w cierpliwość. Leczenie trwa średnio od 18 do 24
miesięcy. Przez cały ten czas nie
wolno jeść słodyczy, bo trudno
wyczyścić wszystkie zakamarki
aparatu. Niewskazane są także
twarde pokarmy, które mogą
uszkodzić lub obluzować elementy aparatu: grzanki, marchewka,
jabłka, orzechy.
Przed naklejeniem aparatu
lekarz zleca zrobienie zdjęcia
rentgenowskiego całej szczęki.
Na podstawie tego i wycisków
gipsowych ortodonta robi plan
leczenia. Diagnozuje ewentualną wadę, ustala, jakie zastosuje
leczenie. Gdy zęby są ściśnięte,
zdarza się, że trzeba usunąć
nawet cztery.
Gdy trzeba zmienić położenie
tylko kilku zębów, zaleca się założenie aparatu częściowego.
Aparaty stałe dotarły do nas z
Ameryki. Tam też złamano tabu,
że aparaty mogą nosić tylko dzieci i młodzież. Najstarszy pacjent
w chwili zdjęcia aparatu miał
przeszło 91 lat! W Polsce coraz

częściej dorośli decydują się na
korygowanie wad uzębienia.
Zwykle korzystają z opcji z porcelanowymi częściami. Ci, którzy
lubią ekstrawagancję, mogą
poprosić o kolorowe gumki przytrzymujące drut. Są nawet takie,
które świecą w ciemnościach.
Starsi ludzie muszą liczyć się
z tym, że leczenie potrwa dłużej,
ponieważ kości nie są już podatne
na przebudowę.
Nieuzasadniona jest obawa
przed próchnicą. Stwierdzono, że
ci, którzy noszą aparaty, znacznie
rzadziej odwiedzają zwykłego
stomatologa. Powody są dwa:
wymagane szczotkowanie zębów
po każdym posiłku i absolutny
brak ubytków przed rozpoczęciem terapii.
W każdym większym mieście
są kliniki, które oferują aparaty.
W tych, które mają podpisaną
umowę z NFZ, do 13. roku życia
leczenie aparatami ruchomymi
jest bezpłatne.

- 400 g piersi kurczaka,
- 1 por (biała część),
- 2 szklanki grzybów,
- 3 łyżki oliwy,
- 1 kubeczek śmietany 12 lub 18%,
- 2/3 szklanki wytrawnego wermutu,
- 2/3 szklanki bulionu z kurczaka lub jarzynowego,
- 8 zielonych oliwek bez pestek,
- kilka gałązek świeżego tymianku,
- gałka muszkatołowa, sól, pieprz,
- kilka świeżych grzanek.

Sposób przygotowania:

1) Pierś kurczaka kroimy w poprzek na nieduże plasterki. Por
siekamy tak jak cebulę. Oliwki kroimy na plasterki, a opłukane
grzyby na możliwie równe części.

2) Na patelni rozgrzewamy oliwę i podsmażamy por tak, by stał się
szklisty. Odsuwamy go na brzeg patelni i dodajemy pokrojone
mięso kurczaka. Gdy będzie obsmażone ze wszystkich stron,
dorzucamy przygotowane grzyby. Całość smażymy kilka minut,
energicznie mieszając wszystkie składniki. Dolewamy bulion
(zostawiając kilka łyżek) i przyprawiamy solą oraz pieprzem.
3) Gdy potrawa się zagotuje, dodajemy tymianek otarty z gałązki
i dolewamy wermut. Zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze
około 5 minut. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i gałka
muszkatołową.
4) Pozostały bulion łączymy ze śmietaną i wlewamy na patelnię,
mieszając wszystkie składniki. Dodajemy oliwki. Podgrzewamy
całość tak, by nie doprowadzić do wrzenia.

Jak podawać?

Potrawę możemy udekorować kleksem śmietany. Do tego świeżo
przygotowane, nieduże grzanki z bułki.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Babcia Jasia jedzie samochodem.
Nagle zatrzymuje ją policja:
- Widzi pani ten znak? - stróż prawa
pokazuje ograniczenie prędkości do
50 kilometrów na godzinę. - A pani
przekroczyła siedemdziesiątkę!
- Nieprawda! To ten kapelusz tak
mnie postarza!
Przychodzi zajączek do sklepu
niedźwiedzia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest jednokilogramowy.
Następnego dnia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest tylko jednokilogramowy.
Niedźwiedź postanowił więc upiec
chleb dla zajączka. Przychodzi zajączek i pyta:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Jest! - odpowiada radośnie niedźwiedź.
- To poproszę połowę...

Idzie Adam i Ewa przez Raj. Ewa
pyta Adama drżącym głosem:
- Adamie, kochasz ty mnie?
- A kogo mam kochać?
Jasio szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to
powiem ci, co mówi mamie taki
pan w mundurze, który przychodzi
tu co rano.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: „Dzień dobry! Poczta dla
pani”.
Franek zwierza się Józkowi:
- Moja żona przysięgła, że mnie
zostawi, jak nie przestanę pić.
- I co?
- Będzie mi jej brakowało.

Spotyka pająk pająka.
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki.
- Skąd masz?
- A, ściągnąłem sobie z sieci...

W przedziale podróżny zwraca się
do nieznajomej kobiety siedzącej
naprzeciw niego:
- Czy mogłaby pani powiedzieć
swojemu synowi, żeby przestał
mnie przedrzeźniać?
- Oczywiście... Kaziu! Przestań
zachowywać się jak idiota!

Szkot w trakcie naprawiania dachu
spada z czwartego piętra. Lecąc
mija okno swojego mieszkania,
widzi żonę przygotowującą obiad i
krzyczy do niej:
- Dla mnie nie obieraj ziemniaków,
zjem w szpitalu!

Jasnowidz mówi do mężczyzny:
- Jest pan ojcem dwójki dzieci.
- Tak pan myśli? - zaśmiał się mężczyzna i sprostował:
- Ja jestem ojcem trójki dzieci.
- To pan tak myśli... - zaśmiał się
jasnowidz.

Spotykają się dwaj kumple:
- Cześć, co słychać?
- A, no wiesz, różnie bywa...
- Słyszałem, że się ożeniłeś?
- Zgadza się...
- Ładna ta twoja żona?
- Wszyscy mówią, że jest podobna
do Matki Boskiej.
- Pokaż zdjęcie... O Matko Boska!
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie
ma?
- To ja poczekam.
- Jasiu, znasz liczby?
- Znam, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a
po dziesięciu?
- Walet.
Spotykają się dwie blondynki:
- Hej Andzia, mam nowy telefon i
zmieniłam numer
- O super, puść mi sygnał żebym
miała Twój nowy numer.
- Nie ma sprawy, ale puszczę od
Marka, bo nie mam nic na koncie.

Jadącego na wózku beznogiego
spotyka młody facet i pyta:
- Kupisz pan tenisówki?
- No coś pan, nie widzisz, że nie
mam nóg?
Zasmuconego beznogiego spotyka
znajomy i pyta:
- Dlaczego jesteś taki przygnębiony?
- A... jakiś facet naigrywał się ze
mnie i proponował tenisówki.
- Ja to bym takiego na Twoim miejscu w dupę kopnął.
Jeszcze bardziej zasmucony beznogi spotyka następnego kumpla.
- Coś taki zasmucony?
- A wiesz... jeden proponuje mi
trampki, drugi każe kopnąć go w
dupę... jak tu nie być smutnym?
- Nie martw sie stary i strzel sobie
kielonka, to Cię postawi na nogi.
Mały Adaś wraca z mamą z przedszkola. Jest wietrzny i deszczowy
dzień i dziecko trzęsie się z zimna.
- Trzęsiesz się jak osika - mówi
mama.
- A co to jest osika? Czy to jest coś
takiego jak OSRAM - pyta Adaś.
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok.

HOROSKOP
BARAN
W końcu nauczysz sie mówić „nie” ludziom, którzy
za bardzo chcą ingerować w twoje życie, a z osobami
pozytywnie nastawionymi do ciebie podejmiesz nowy
projekt. Będziesz pracować szybciej i efektywniej, dzięki
czemu masz szansę zarobić pieniądze na rzecz, o której
od dawna marzysz. Znajdziesz równowagę między
pragnieniem pomagania innym a swoimi ptrzebami.
BYK
Mając tyle siły, możesz przenosić góry. Jeżeli
zwklekałeś z decyzją o wykonaniu zabiegu, teraz
powinieneś się na niego zdecydować. W tej chwili
twój organizm jest silny, nie będzie więc problemów
z jego samoregenracją. W sprawach sercowych bez
zmian. Powinieneś więcej czasu poświęcać rodzinie
i domowym pieleszom.
BLIŹNIĘTA
Wiele osób zacznie się do ciebie zwracać o wskazówki, jak postąpić w trudnej emocjonalnie sytuacji.
Dasz krótkie rady i nie będziesz drobiazgowo roztrząsać cudzych losów. Życie jest piękne i zaczniesz z niego
korzystać. Przyda ci się więcej cierpliwości i ostrożności w układach z najbliższymi. Zacznij dbać o zdrowie
i kup karnet na siłownię czy do klubu fitness.
RAK
Uda ci się rozwiązać większość problemów partnerskich. Dom i rodzina będą dla ciebie miejscem
realizacji marzeń. Niedługo ugruntujesz to, co dotychczas zostało zdobyte. Pod koniec tygodnia znajdziesz
równowagę wewnętrzną, ale musisz wytłumaczyć
najbliższym, że myślisz o nich nieustannie, nawet
gdy wyjeżdżasz w celach zawodowaych.
LEW
Jeśli jesteś osobą w wolnym stanie, może się
zdarzyć, że jakieś uczucie pochłonie cię bez reszty,
ale równocześnie zaabsorbuje pasjonująca praca,
która da ci niezależność. Musisz nauczyć się sterować
swoją energią, aby się nie zagubić wśród nadmiaru
możliwości. Wtedy przyszłość we dwoje zarysuje
się optymistycznie, a jednocześnie nie zahamujesz
swojej kariery.
PANNA
Wejdziesz na drogę samodoskonalenia, zwiększy
się twój potencjał intelektualny. Możesz wcielać w
czyn orginalne pomysły, które przyśpieszą sprawy
zawodowe, ale rób to w konsultacji z kimś doświadczonym. A to nie będzie trudne, bo zawrzesz przyjaźnie z myślącymi osobami. Sprzyjające okoliczności
do twórczych metamorfoz pojawią się w interesach
i życiu codziennym.

WAGA
Gwiazdy pomogą ci nawet z skomplikowanej sytuacji wyjść teraz obronną ręką. Artyści i rzemieślnicy
mogą w tych dniach liczyć na twórczą wenę i nowe
zamówienia. Pisarze i tłumacze też będą mieć dobrą
passę. Wszelkie sprawy finansowe i prawne będą szły
teraz bardzo opornie.
SKORPION
Będziesz w tym tygodniu analizować swoje związki
partnerskie pod względem materialnym, oceniać swojego partnera po zawartości portfela. W przypadku
niektórych Skorpionów okaże się to tylko chwilowym
kaprysem, jednak innym wręcz „wejdzie w krew”.
Ogarnie cię detektywistyczna pasja i nic, co związane
z finansami, nie ujdzie twojej uwadze.
STRZELEC
Niektóre Strzelce mogą poczuć się rozczarowane
statusem materialnym partnera, zapominając, że
bogatych królewiczów spotyka się tylko w bajkach.
Strzelce mogą też przeżywać rozterki. W romantycznych nastrojach będą bardzo młodziutkie Strzelce,
które przeżyją platoniczne fascynacje, będą idealizować obiekt swoich westchnień, zamiast realnie
spojrzeć na życie.
KOZIOROŻEC
Jeśli umawiasz się z kimś na randkę, a potem
przypominasz sobie, że masz już partnera, będą
problemy... Warto więc trochę poskromić swoje
uwodzicielskie talenty. W gronie rodziny i przyjaciół
chętnie powrócisz wspomnieniami do przeszłości,
odgrzebiesz zakurzone rodzinne fotografie, pamiątki
po przodkach.
WODNIK
Jeżeli jesteś zajętym wodnikiem, w związku przejmiesz ster. Partner przyzna ci rację, kiedy spełnią się
twoje przypuszczenia i wtedy logicznie uzasadnisz swoje decyzje. Cały tydzień będziesz dawcą energii, możesz
się więc bardziej cenić. Działaj z rozmachem i ciesz się
efekatami. Nauczysz się korzystać z podarunków losu,
które mogą na stałe zmienić twoje życie.
RYBY
Odczujesz wyraźny, choć stopniowy wzrost swoich
możliwości. Trwa dobra passa na robienie dużych
interesów, które zaspokoją potrzeby twoje i najbliższych. Niedługo twoja pozycja zawodowa wzrośnie.
Realna stanie się poprawa warunków pracy, trudne
problemy w zespole roztrzygną się. Odnajdziesz się
w zupełnie nowej roli.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Co to jest Terapia Manualna?
Terapia Manualna jest to
system zajmujący się leczeniem
bólu i zaburzeń czynności kręgosłupa i całego narządu ruchu.
Wykorzystuje ona skuteczne i
nowoczesne metody zwalczania bólu

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

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

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

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Kto prowadzi Terapię Manualną?
Terapię prowadzi mgr Fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Proces terapeutyczny odbywa się przy ścisłej współpracy z lekarzem (neurologiem,
neurochirurgiem, ortopedą,
chirurgiem).
Jaki jest cel stosowania zabiegów Terapii Manualnej?
Celem stosowania zabiegów
Terapii Manualnej jest szybkie i
trwałe usunięcie bólów ostrych,
przewlekłych i pourazowych w
narządzie ruchu. Odbywa się
to poprzez przywrócenie równowagi statycznej kręgosłupa
i miednicy jako podstawy dla
niego. Ważna jest także normalizacja pracy stawów o mięśni
przez ich rozluźnienie, a dopiero później wzmocnienie.
Ja k w yg lą da bada n ie w
Terapii Manualnej?
Pierwsza wizyta ma na celu
ustalenie przyczyny bólu. Opiera się ona na rzetelnej ocenie
funkcjonalnej opartej na diagnostyce obrazowej tj; RTG,
Tomog ra f ia Komputerowa ,
Rezonans Magnetyczny oraz

Leczenie bólu – Terapia Manualna

specjalnych testach funkcjonalnych narządu ruchu, które
polegają na :
• Badaniu stanu mięśni ( ich
elastyczności ) w celu w ychw ycen ia ewent ua l nych
przykurczów.
• Bada n iu równowa gi statycznej miednicy ( poziome
ustawienie miednicy ).
•Badanie stanu więzadeł miednicy, kręgosłupa i stawów
( które mają swój udział w
dysfunkcji ).
• Badaniu stanu stawów i torebek stawowych kręgosłupa.
•Badaniu pun któw spusto wych mięśni ( na mięśniu )
oraz punktów swoistych dla
dysfunkcji stawowej tj. przyczepów mięśni które najsilniej
działają na staw.
Jakie zabiegi stosuje się w
Terapii Manialnej?
W terapii wykorzystuje się
następujące zabiegi:
•Zabiegi manipulacji stawowej
(tzw. kręgarskie ), którym towarzyszy charakterystyczne
kliknięcie w stawie.
•Zabiegi mobilizacji stawowej
– mają one na celu wywołanie
rozluźnienia i normalizacji
napięcia torebek stawowych.
•Zabiegi przywracające równowagę statyczną miednicy
– przywrócenie do poziomu.
•Specjalna Igłoterapia - zasadniczo różniąca się od akupunktury. Polega na nakłuciu
miejsca przyczepu mięśnia
bądź więzadła, które bierze

czynny udział w generowaniu
bólu.
•Zabiegi mobilizacji uciskowej polegające na uciskaniu:
- punktów spustowych i
punktów swoistych dla
dysfunkcji stawowej,
Polega na uciskaniu punktów przez ok. 10 – 15 sek.
•Autoterapia – nauka ćwiczeń
do w ykony wania w domu
przez pacjenta. Są to bezwysiłkowe ćwiczenia rozciągające
mięśnie i więzadła. Można je
wykonywać łatwo w warunkach domowych.
•Nauka metod i sposobów właściwego reagowania na stres
w życiu. Są to metody od lat z
powodzeniem wykorzystywane w psychologii np. : relaksacje, afirmacje, wizualizacje,
asertywność.

Cz y m Terapia Ma nua l na
różni się od masażu?
Masaż oddziałuje głównie
na objaw choroby czyli etap
końcowy dolegliwości. Efekty
ma sa ż u nie są w ięc dł ugo trwałe, a często nie przynoszą
wyraźnej poprawy.
Terapia Manualna natomiast
skupia swoją uwagę na znalezieniu przyczyny dolegliwości i
usunięciu jej. Daje to możliwość
pozbycia się czynnika, który
inicjuje zmiany chorobowe w
samym źródle. Skutkiem czego
jest trwałe pozbycie się bólu.
mgr fizjoterapii Eryk Olszak
Pracownia Terapii Manualnej
Karkonoskie centrum
Medyczne

REKLAMA

„Ulubiony lekarz Jelonki”
Nasi czytelnicy i internauci wybierają „Ulubionego
lekarza Jelonki”. Mamy pierwsze kupony w naszym plebiscycie, a na nich nazwiska: Kazimierza
Pichlaka oraz Małgorzaty Markiewicz.
Jeśli znacie Państwo medyka, który swoją pracą, poświęcen iem i doś w ia dczen iem
zasłużył na uznanie, teraz za
pośrednictwem naszego plebiscytu można go wyróżnić.
Przez dwa najbliższe miesiące
głosujcie na swojego faworyta
wpisując jego imię i nazwisko w specjalnym kuponie,
który znajdziecie Państwo w
naszym Tygodniku jelonka.
com.
Kupon będzie można dostarczyć do naszej redakcji
osobiście lub w ysyłając go
poczt ą na adres Tygodn i k

Jelonka.com, ulica Marii Skłodowskiej – Curie 13/2, 58 – 500
Jelenia Góra. Od początku
listopada uruchomimy również możliwość głosowanie
za pomocą e-maili. Przez cały
okres trwania plebiscytu wyniki głosowania i rywalizacji
miedzy poszczególnymi kandydatami, będzie można zobaczyć w każdy poniedziałek
na naszej stronie internetowej
www.jelonka.com w zakładce
„Ulubiony lekarz Jelonki”.
Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 15 grudnia. Głosy
można oddawać do 14 grudnia

do godziny 24.00. Trzem lekarzom, którzy dzięki Państwa
głosom pojawią się na pierwszych miejscach, wręczymy
pamiątkowe nagrody, a wśród
głosujących rozlosujemy nagrody niespodzianki.

(Angela)
Kazimierz Pichlak – 10 głosów
Małgorzata Markiewicz – 9 głosów
Alicja Muszka – 5 głosów
Przemysław Baranowicz - 2 głosy
Grażyna Sobańska – 1 głos

KUPON PLEBISCYTOWY
Ulubiony lekarz Jelonki to:
……………...........…...........………….....
Krótkie uzasadnienie:
……………...........…...........………….....
...............................................................
...............................................................
Imię i nazwisko, adres głosującego:
……………...........…...........………….....

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).

Dbaj o wzrok dziecka – włącz się do akcji!
W tym roku akcja „Ratujmy
dzieciom wzrok” realizowana jest
w szkołach już 5 raz. O tym jakie
efekty i jak wielkie znaczenie ma
program profilaktyki i korekcji
wzroku, opowiada Marzena Hryniewicka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
Niestety z roku na rok do szkoły
trafia coraz więcej dzieci z klas
pierwszych z wadami wzroku. Na
szczęście dzięki programowi, który
w naszej szkole jest realizowany
już od kilku lat są one
szybko
wykrywane. W szkole są również oddziały
integracyjne, w których
uczą się dzieci z różnymi wadami, dlatego
wada wzroku jest często
nie zauważana przez
rodziców. Program pozwala na dokładne zdiagnozowanie choroby i
umożliwia jej korekcję.

Dzięki temu dzieci mają szansę
i możliwość zdrowego rozwoju.
Dziecko, które nie widzi wycofuje
się zarówno z uczestnictwa w lekcji, jak i uczenia się i przebywania z
rówieśnikami. Staramy się przekazywać wszystkim rodzicom, to jak
ważne jest włączenie się do akcji
ratowania wzroku najmłodszych.
Przebiega to jednak z różnym
skutkiem. Czasami trzeba chodzić
za rodzicami i prosić, by dopilnowali leczenia.

Oferuje:
- darmowe badania słuchu
- stałą opiekę
audioprotetyczną
- baterie do aparatów
słuchowych
(2zł za szt. - do
15.11.2008)
- najlepsze aparaty
słuchowe
renomowanych firm

UL. BANKOWA 36
POK. 307

TEL. (075) 64 54 804

www.jelonka.com

Dobra rada na męski problem
Mężczyźni powyżej 40 roku życia od
25 października, przez pięć kolejnych
sobót mogą się bezpłatnie przebadać w
kierunku łagodnego rozrostu gruczołu
krokowego (BPH). Badania są przeprowadzane w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „Medyk” przy ulicy
Kochanowskiego 5a/1 w godzinach od
9.00 do 12.00.
Pierwsze badania odbędą się już
w najbliższa sobotę (25.10). Akcja
przeznaczona jest dla mieszkańców
Jeleniej Góry i będzie się odbywać
przez pięć kolejnych sobót. W zakres
bezpłatnej diagnostyki wchodzi konsultacja lekarza urologa, badanie „per
rectum”, oznaczenie stężenia swoistego

antygenu sterczowego (PSA) oraz, w
razie potrzeby, badanie USG.
– Pozwolą one z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać lub wykluczyć
obecność łagodnego rozrostu gruczołu
krokowego (BPH), ocenić stan zaawansowania BPH i rozpocząć odpowiednie
leczenie – mówią organizatorzy.
Akcja pozwoli również wyłonić
pacjentów z podejrzeniem zmian nowotworowych. Ponadto każdy pacjent
uzyska informacje na temat stanu
swojego zdrowia w zakresie chorób
układu moczowo-płciowego i zalecenia
dotyczące dalszego postępowania, np.
zmiany stylu życia, konieczności dodatkowej diagnostyki i leczenia.

Na badania należy zgłosić się z
dowodem osobistym. Zapisy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Medyk” przy ulicy Kochanowskiego
5a/1 odbywają się w godzinach od
9.00 do 12.00 prowadzone są pod
numerem telefonu (0 75) 647 58 77. Do
włączenia się do akcji w Jeleniej Górze
zapraszają prezydent miasta Jelenia
Góra, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” i firma farmaceutyczna
Zentiva, która prowadzi akcję w ramach
kampanii „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia”.

(Angela)
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ROZRYWKA

SUDOKU

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady
gry w sudoku są banalnie
proste, gdyż sama gra już
może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się
szczęścia na trudniejszych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do
9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej
kolumnie, oraz w każdym
sektorze 3x3 ozanczonym
pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w
żadnej kolumnie, wierszu,
lub oznaczonym sektorze
nie moża powtórzyć się dwa
razy ta sama cyfra.
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W przyszłym roku minie sto lat od chwili, kiedy Eugen Fuellner, cieplicki przemysłowiec i właściciel fabryki papieru, zapragnął stworzyć w uzdrowisku kawałek Norwegii. Zauroczony podróżą do tego skandynawskiego kraju,
obstalował replikę pawilonu stojącego blisko Oslo, a budowlę kazał zamontować na terenach przylegających do Cieplic od strony Podgórzyna. Drzewa były wówczas bardzo niskie. Urosły w nadchodzących latach wraz
z…blokami zbudowanymi z okazji XX-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które stały się intruzem w sielskim krajobrazie spokojnej, willowo-parkowej części uzdrowiska.
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Zwycięstwo i dobra gra!

Ostatni mecz jeleniogórskich szczypiornistek był bardzo zacięty.
Bramkę przeciwniczek atakuje Marta Dąbrowska
zaczęły skutecznie punktować.
Rozstrzelała się Marta Gęga i po
jej rzucie karnym w 7 min. zrobiło
się: 3:4, a po celnym trafieniu Iriny
Latyszewskiej (doskonałej przez
cały mecz w obronie) na tablicy
wyników pojawił się pierwszy
remis: 4:4.

Przełamały opór rywalek

Jednak przeciwniczki nie dawały za wygraną i 12 min. prowadziły: 7:5.
W dalszej części pierwszej połowy meczu wynik był na styku,
ale w 19 min. rywalki prowadziły

11:9. Szkoleniowcy Carlos Astol nie
bali się wprowadzać do gry nowe
zawodniczki. Pojawiły się: Sabina
Kobzar i Marta Dąbrowska, a później, Olena Pylypiuk i Agnieszka
Kocela. Właśnie S. Kobzar zdobyła
bramkę i było: 10:11 w 20 min.
Jednak w 22 min ponownie odskoczyły przyjezdne i prowadziły już
13:10. Trenerzy Carlos Astol wzięli
czas i przez ostatnich osiem minut
pierwszej połowy jeleniogórzanki
zapanowały na parkiecie i zdobyły
przewagę. Jeszcze w 26 min. było:
14:14, ale na przerwę schodziły z
przewagą dwóch bramek (17:15)

Słyszało się opinie po meczu,
że nie było to ładne spotkanie i na
niezbyt wysokim poziomie. Malkontentom radzę, by zapamiętali
starą prawdę: że w sporcie liczy
się korzystny wynik po twardej
walce, a o poziom można dbać
na przyjęciu u cioci Kloci – po
meczu.

W spotkaniu z AZS AWFiS jelenogórzanki realizowały założenia
taktyczne trenerki Katarzyny Jeż

KONKURS

od 20.10.2008
do 31.10.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD - . ”Pastelowa Jadwiga Kuta”
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt. „Humor polski
– dowcipy z lat 1948-2008”
PYTANIA:
1. Koncert dla mieszkańców Jeleniej Góry z okazji 60- lecia Empiku
odbędzie się:
A. 24.10.2008r. w jeleniogórskim Empiku
B. 6.12.2008r. na krakowskim rynku
C. 3.11.2008r. w Sali Kongresowej w Warszawie
2. Podczas urodzinowego koncertu w jeleniogórskim Empiku zagra:
A. znakomita piosenkarka Maryla Rodowicz
B. znany saksofonista – Marcin Nowakowski
C. lubiany zespół dziecięcy Fasolki

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Książka autorstwa Małgorzaty Kalicińskiej, pt "Dom nad rozlewiskiem"
- Edyta Iwanowska
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt "Humor polski dowcipy z lat 1948-2008" - Ewa Romanów

po celnych rzutach: A. Fursewicz,
M. Gęgi oraz I. Latyszewskiej.

Start Simet poza „pudłem”
Jeleniogórscy zawodnicy Start Simet podczas mistrzostw kraju w siatkówce na siedząco, które odbyły
się we Wrocławiu, zajęli czwarte miejsce.
Była to pozycja jaką nasi zawodnicy zajmowali po dwóch,
wcześniej rozegranych, turniejach półfinałowych. W stolicy
Dolnego Śląska mieli zamiar
przesunąć się w tej hierarchii
przynajmniej o jedno miejsce i
zdobyć medal.
Niestety, nie udało się. Choć w
każdym meczu finałowym jeleniogórzanie włożyli maksimum
wysiłku i ambicji musieli uznać
wyższość rywali i przegrali w
trzech pojedynkach, z Wrocławiem 0:3 (21:25, 22:25, 18:25),
Poznaniem 1:3 (18:25, 21:25,
26:24,16:25) i Elblągiem 0:3
(18:25, 17:25, 21:25).
To już piąty raz Start Simet
zajmuje miejsce „poza pudłem”.
Za każdym razem brakowało
nie tylko szczęścia, ale przede

wszystkim czołowych zawodników drużyny. Jak powiedział
Wiktor Żuryński w tym roku nie
mogli wziąć udziału we wrocławskim finale, z różnych powodów,
najlepsi w drużynie siatkarze:
Michał Szymanowski, Maciej
Latawiec i Piotr Tośko.
Start Simet: Danuta Wardęga,
Wiktor Żuryński, Piotr Samczyk,
Grzegorz Samczyk, Mirosław Zymek, Andrzej Schütz, Stanisław
Milczarek, Tomasz Jancelewicz,
Adam Prutis i Jarosław Dąbrowski. Trener: Jan Kazimierz Kowalski.
Grzegorz Samczyk został
uznany najlepszym obrońcą
turnieju.

JEN

Sukcesy MKS Karkonosze

Pozostałe
sobotnie wyniki:

SPR Asseco BS Lublin - Piotrcovia Piotrków Tryb. 31:22 (17:9)
Najwięcej bramek: dla SPR Ewa Damięcka 9, Sabina Włodek
4, Katarzyna Duran 4; dla Piotrcovii - Kinga Polenz 8, Kamila
Szczecina 4.
AZS AWF Warszawa - KU AZS
Politechnika Koszalińska 26:33
(11:16)
Najwięcej bramek: dla AZS
AWF - Ewelina Antypa 6, Sylwia
Marczuk, Barbara Kazimierczak,
Paulina Walkiewicz po 4; dla KU
AZS - Joanna Dworaczyk 11, Dorota Skipor 5, Ewa Jarzyna 4.
MKS Zagłębie Lubin - MKS
Słupia Słupsk 33:24 (13:10)
Najwięcej bramek: dla Zagłębia
- Joanna Obrusiewicz 8, Monika
Gunia 6, Jelena Kordic 5; dla
Słupii - Anna Pniewska 6, Anna
Żurawska 5, Anita Unijat 4.
Te spotkania odbędą się w
niedzielę:
Łączpol Gdynia - KPR Ruch
Chorzów
EKS Start Elbląg - Zgoda Ruda
Śląska – Bielszowice

Tabela
1. SPR Asseco BS Lublin
2. Interferie Zagłębie Lubin
3. Piotrcovia Piotrków Tryb.
4. Łączpol Gdynia
5. Zgoda Ruda Śląska
6. Politechnika Koszalin
7. Start Elbląg
8. Dablex AZS AWFiS
9. Carlos-Astol Jelenia Góra
10. Ruch Chorzów
11. Słupia Słupsk
12. AZS AWF Warszawa

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w saneczkarstwie lodowym, które odbyły się w Smokowcu (Słowacja)
spore sukcesy odnieśli reprezentanci MKS Karkonosze
Sporty Zimowe i Śnieżki Karpacz.
W jedynkach kobiet złoty medal zdobyła Ewelina Staszulonek,
wyprzedzając koleżankę klubową
– Martę Pryszcz.
Wśród mężczyzn najlepszym
był Maciej Kurowski przed Grzegorzem Piekarskim (UKS Nowiny
Wielkie), Adamem Wanielistą (KS
Śnieżka Karpacz) i Jackiem Józe-

fowiczem (MKS Karkonosze).
W dwójkach najlepszymi okazali się: M. Kurowski (MKS Karkonosze) i A. Wanielista (Śnieżka
Karpacz). Na trzecim miejscu
znaleźli się: J. Józefowicz i M.
Pryszcz (MKS Karkonosze).

Punktacja klubowa
1. UKS Nowiny Wielkie - 128 pkt,
2. MKS Sporty Zimowe - 117,5 pkt,
3. ULKS ŁOŚ Gołdap
- 54 pkt,
4. KS Śnieżka Karpacz - 30,5 pkt,
5. ULKS Zryw Pszczyna - 17 pkt,
6. UKS Sopotnia Mała - 17 pkt,
7.UKS Tajfun Nowy Sącz - 8 pkt.

Punktacja województw

JEN

1.Dolnośląskie- 148 pkt,
2. Lubuskie - 128 pkt,
3. Warmińsko – Mazurskie - 54 pkt,
4. Śląskie - 34 pkt,
5. Małopolskie - 8 pkt.

Powstaje żeńska drużyna
siatkówki na siedząco

Rozkręciły się
i oby tak dalej

Druga część meczu rozpoczęła
się od efektownej bramki w wykonaniu M. Oreszczuk (było:18:15).
Potem sędziowie ukarali wydumanymi 2 min. M. Gęgę za co
otrzymali skandowany komentarz
przez kibiców: PAJACE! To nie pomogło przyjezdnym, bo miejscowe
podkręciły tempo i w 38 min.
prowadziły: 22:18, a w 53 min. po
kolejnym celnym trafieniu z karnego M. Gęgi 31:26. Tę przewagę
utrzymały do końca i zasłużenie
wygrały to spotkanie.
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Janusz Cwen

Fot. Benny

Mecz z podopiecznymi Jerzego
Cieślińskiego rozpoczął się źle
dla miejscowych, które wyszły
do tego spotkania w składzie:
Aleksandra Baranowska - Marta
Oreszczuk, Marta Gęga, Anna
Fursewicz, Irina Latyszewska,
Mirella Kaczyńska i Marzena
Stochaj, chyba zbyt spięte i po
kilku nieudanych atakach, traciły
bramki, bo nienajlepiej spisywała
się między słupkami Aleksandra
Baranowska. Po kilku minutach
przyjezdne prowadziły już 4:0.
Zmiana na tej pozycji bramkarki
na Agnieszkę Szalek była bardzo
dobrym posunięciem dla miejscowych, bo zmienniczka wygrywała
z rywalkami pojedynki nawet
sam na sam. Kibicr natychmiast to
docenili, bo skandowali kilkakrotnie: MAMY BRAMKARKĘ!!!
Ponadto nasze zawodniczki

Fot. Benny

To określenie powtarzali
wszyscy po meczu wygranym przez piłkarki ręczne
Carlos Astol z Dablex AZS
AWFiS Gdańsk, który obejrzało ponad 500 widzów.
Nie ma się czemu dziwić,
skoro nasze zawodniczki,
które stać na dużo lepszą
grę, do tej pory przegrały
pięć spotkań w tym sezonie
i wygrały tylko jeden mecz
z outsiderem – AZS AWF
Warszawa i to z niemałym
trudem.

SPORT

8
8
8
7
7
8
7
8
8
7
8
8

16
13
13
10
10
10
8
6
4
1
1
0

270:180
247:194
226:183
218:171
201:184
195:205
229:222
231:214
228:249
137:183
179:271
197:302

Carlos Astol Jelenia Góra – Dablex AZS AWFiS Gdańsk 34:29 (17:15)
Carlos Astol: Agnieszka Szalek, aleksandra Baranowska - Marta Gęga
14, Anna Fursewicz 6, Marzena Stochaj 4, Irina Latyszewska 3 i Marta
Oreszczuk po 3, Mirella Kaczyńska 2, Marta Dąbrowska i Sabina Kobzar
po 1, Olena Pylypiuk i Agnieszka Kocela 0.
Najwięcej dla AZS AWFiS: Dorota Kowalewska 9.

W ośrodku wypoczynkowym Opolanin w Borowicach
odbyło się w ten weekend (24-26 październik) zgrupowanie nowo powstającego zespołu kobiet w siatkówce
na siedząco organizowane przez Klub Sportowy Start
Simet Jelenia Góra.
Jak powiedział Wiktor Żuryński z Simetu zachęca się do
udziału w tym zgrupowaniu
wszystkie zawodniczki z terenu Dolnego Śląska i będzie to
pierwszy taki zespół w kraju.
Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
odbędzie się kilka szkoleń tworzącej się drużyny, która być
może weźmie udział w mistrzostwach Europy w siatkówce na

siedząco jesienią przyszłego
roku w Elblągu.
Następne zgrupowania w
tym samym miejscu odbędą
się: 7-9, 14-16 i 28-30 listopada
oraz 5-7 grudnia. Można się
jeszcze zgłaszać na te zajęcia
pod nr tel.: 601 952 560 lub na
mail: simet@interia.pl. Pobyt i
wyżywienie za darmo.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

Kryzys Karkonoszy
Słabo spisująca się jeleniogórska
defensywa nie mogła sobie poradzić
z tym zawodnikiem, który zadał dwa
ciosy, najpierw w 15., a później w 55.
minucie, zdobywając „główką” dwie
efektowne bramki.
A mogło być inaczej, gdyby 11 min.
stuprocentową okazję wykorzystał
Marcin Krupa, który będąc w sytuacji
sam na sam z golkiperem - Danielem
Główką trafił piłką prosto w niego.
Później do głosu doszli goście, którzy przeprowadzili składną akcję,
zakończoną bramką. Po dośrodkowaniu Pawła Łodygi z prawej strony,
najwyżej w polu karnym wyskoczył
Bartłomiej Ławkiel, który strzałem
z główki w długi róg całkowicie zaskoczył jeleniogórskiego bramkarza
– Artura Hałkę.
W drugiej połowie Karkonosze
próbowały zmienić obraz gry. Niestety dziurawa obrona, brak zgrania,
nieskuteczność w ataku spisywały
Karkonosze na porażkę w tym meczu.
Najlepszą okazję do zmiany wyniku,
podopieczni Leszka Dulata mieli w 54
min., kiedy po dośrodkowaniu, wprowadzony po przerwie Marcin Wojtas,
nie pokonał bramkarza gości mocnym
strzałem. Minutę później Karkonosze
przegrywały z Miedzią 0:2, a strzelcem

okazał się po raz kolejny B. Ławkiel,
który strzałem z główki, przeniósł
futbolówkę nad wychodzącym Hałką
, a to stawiało gospodarzy w bardzo
trudnej sytuacji.
W dalszej fazie meczu, goście próbowali utrzymać korzystny rezultat,
okupując to ciężkimi kontuzjami. W 70
min. kontuzja stawu skokowego wyeliminowała z gry Karola Krajewskiego,
który został odwieziony karetką do
szpitala. Później przyjezdni, borykali
się z urazami często leżąc na murawie
i czekając na pomoc medyczną. To
mogło zmienić losy meczu, ale tak się
nie stało, bo goście nadal skutecznie
walczyli o utrzymanie korzystnego
wyniku..
Jednak Karkonosze wypracowały
sobie kilka okazji do zdobycia bramek.
Jednak tak zwane setki marnowali
gospodarze. Najlepszą w 73 min. Konrad Kogut, który obsłużony przez M.
Wojtasa podaniem na 8 metr, fatalnie
przestrzelił. Zaznaczyć trzeba, że był
to strzał na pustą bramkę, ponieważ
bramkarz gości popełnił fatalny błąd
wychodząc w głąb pola karnego. jeśli
nie wykorzystuje się takich prezentów,
trudno myśleć o wygranej, a nawet remisie. Karkonosze przegrały więc swój
kolejny mecz w fatalnym stylu.
- To już nie jest kryPozostałe wyniki:
zys, tak fatalnie chyba
Chojnowianka Chojnów – BKS Bolesławiec
0:2 już będzie do końca
Ślęza Wrocław – Prochowiczanka Prochowice
1:1 sezonu – powiedział
Kuźnia Jawor – Górnik Wałbrzych 		
0:6 po spotkaniu jeden z
Polonia Trzebnica – Puma Pietrzykowice
2:0 kibiców.
Trener gości nie krył
1985 Szczawno Zdrój – Lechia Dzierżoniów
1:3
Olimpia Kamienna Góra – Górnik Złotoryja
1:1 zadowolenia po wygraVictoria Świebodzice – GKS Kobierzyce 		
2:4 nej. - Nie mam składu
wygrywam, mam
Polonia Trzebnica			
2-0 –skład
– przegrywam.

Drużyna żaków (rocznik 2000/01) Karkonoskiego
Klubu Sportowego Jelenia Góra, stworzona we wrześniu
z grupy naborowej, rozegrała pierwszy mecz z rówieśnikami Lotnika Jeżów.

Fot. Benny

Jeleniogórscy futboliści po raz kolejny przegrali. Tym
razem nie dali rady rezerwom Miedzi Legnica, która
przez cały mecz ambitnie dążyła do wywiezienia ze
stolicy Karkonoszy trzech cennych punktów. Pogromcą
Karkonoszy okazał się Bartłomiej Ławkiel, który zdobył
dwie bramki.

Debiut najmłodszych futbolistów

Mimo wielu okazji Karkonosze nie zdobyły ani
jednej bramki w meczu z Miedzią II Legnica
Dziś nie miałem pełnego składu i znów
się udało – podsumował po spotkaniu
szkoleniowiec legnickiej Miedzi - Władysław Moroch.
Mateusz Banaszak/JEN

Fot. Benny

Karkonosze Jelenia Góra – Miedź II
Legnica 0:2 (0:1)
Bramki: Ławkiel 15. i 54.
Żółte kartki: 35 ‘ L. Kurzelewski, 86’
M. Wojtas, 66’ - Kaczor , Jasik 89’
Sędziowali: Marcin Jegliński z Przemysławem Komornickim i Rafałem
Gargułą
Widzów: 100
Karkonosze: Artur Hałka – Krzysztof Smoliński, Marek Wawrzyniak,
Robert Robert Rodziewicz, Marek
Siatrak, Leszek Kurzelewski, Daniel
Kotarba, Łukasz Kusiak (46’ Maciej
Wojtas), Tobiasz Kuźniewski (65’
Piotr Kochan), Maciej Krupa (70’
Jacek Gryka), Mateusz Durlak (55’
Konrad Kogut).

Artur Hałka robił co mógł w bramce Karkonoszyale
ale przepuścił 2 gole

Miedź II Legnica: Główka – Tworek,
Kaczor, Gałęza, Niewiadomski, Spaczyński, Kulikowski, Zieliński, Łodyga,
Ławkiel, Krajewski (75’ Jasik).

1. Górnik Wałbrzych
12
2. Prochowiczanka
12
3. Ślęza Wrocław
12
4. Polonia Trzebnica
12
5. Miedź II Legnica
12
6. Karkonosze Jelenia Góra 12
7. Kuźnia Jawor
12
8. Górnik Złotoryja
12
9. BKS Bobrzanie Bolesławiec 12
10. Victoria Świebodzice 12
11. Lechia Dzierżoniów
12
12. GKS Kobierzyce
12
13. 1985 Szczawno Zdrój 12
14. Puma Pietrzykowice 12
15. Olimpia Kamienna Góra 12
16. Chojnowianka Chojnów 12

32
28
23
19
19
18
17
17
16
14
14
13
13
10
9
8

36-3
27-11
21-16
16-8
27-22
24-19
18-21
12-17
16-18
14-18
14-17
18-28
10-15
14-24
17-34
8-21

MOIM ZDANIEM
W opinii nielicznych wiernych kibiców, którzy przybyli w sobotę
(25 października) na stadion przy ul. Złotniczej 12, znakomicie
zapowiadająca się drużyna Karkonoszy z końcówki ubiegłego
sezonu, gra w tym sezonie coraz gorzej. Oczywiście główną
przyczyną takiego stanu rzeczy, to nękające zespół kontuzje
powodujące w efekcie żółte kartki pozostałych w grze przemęczonych zawodników. Z
tego powodu w ostatnim meczu z rezerwami Miedzi Legnica nie grali: Łukasz Kowalski
(co najmniej połowa ataku jeleniogórzan) oraz Paweł Walczak. Natomiast na własną
prośbę i odpowiedzialność, mimo nie do końca wyleczonych kontuzji zagrali: Marek
Wawrzyniak, Mateusz Durlak i Konrad Kogut. Nie zagrał też podstawowy bramkarz
zespołu – Michał Dubiel, bo obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu przyjść wcześniej
na mecz niż 15 minut przed jego rozpoczęciem. Zastąpił go Artur Hałka, który spisał
się nie najlepiej.
Jakie wnioski z tej sytuacji?
Nie ma co myśleć o awansach Karkonoszy co sezon. W tym sezonie kandydat do
awansu jest jeden: Górnik Wałbrzych. Natomiast Karkonosze to drużyna złożona
z bardzo utalentowanych futbolistów i trzeba ich zatrzymać poprzez stworzenie
warunków bytu: stypendia lub pracę i zapewnienie organizacyjne, co pozwoli temu
zespołowi awans do III ligi w następnym sezonie.
Trzeba jednak stworzyć do tego odpowiednie warunki siłami prężnego zarządu klubu,
władz miasta i potencjalnych sponsorów, a nie tworzyć miraże w postaci strategii
rozwoju sportu w mieście opracowywanej przez naukowców z Wrocławia.
Janusz Cwen

To był świetny występ akademików z Jeleniej Góry, którzy
wybrali się na mecz w mocniejszym zestawieniu, bo do składu
dołączyli: Andrzej Kałużny i
Jakub Nowotny. to spowodowało,
że zagrali znów na w ysokim
poziomie, nie dając szans gospodarzom.
Pierwszy set, akademicy wygrali pewnie do czternastu. W tej
partii, popis gry zespołowej oraz
świetna gra blokiem powodowały, że goście nie byli w stanie

zdobyć więcej niż czternaście
punktów w tym secie.
W drugiej odsłonie było podobnie i jeleniogórzanie pewnie kroczyli do kolejnego zwycięstwa
w sezonie. Pewna gra w ataku
i niesamowite bloki, pozwoliły
jeleniogórzan w ygrać drugą
partię 25:17.
W ostatnim, jeleniogórzanie
nieco się rozprężyli i poczuli
zbyt pewnie siebie. Wtedy do
głosu w końcu doszła drużyna
z Kamiennej Góry, walcząc jak

równy z równym. Przyniosło to
sporo punktów, ale na szczęście
podopieczni Wojciecha Lar y
w porę się ocknęli i wrócili na
właściwy tor gry.
Znów dał znać o sobie skuteczny blok, a w nim br ylo wał Przemysław Cisek, który
demontował ataki gości, a w
ataku szalał niezawodny Robert
Kałużny, który wrócił do zespołu
po kontuzji. Na rozegraniu pojawił się Marcin Florkowski, który
udanie rozpoczął swój pierwszy
występ w IV lidze.
Akademicy po walce i konsekwentnej grze, wygrali ostatniego seta 25:23, a cały mecz 3:0.
Trener naszych siatkarzy, nie
krył zadowolenia po kolejnej

Biega l sk i, M i ko łaj Bubun,
Adrian Chlebny, Michał Dębski, Marcin Dreszer, Kacper
Drzymont, Mikołaj Falkowski,
Jakub Góra, Patryk Haniszewski, Mateusz Jaczenia, Karol
Kołodziej, Filip Krawczyszyn,
Kamil Łącki, Krzysztof Maras,
Kewin Mroczka, Łukasz Narbutowicz, Sebastian Sikorski
i Jakub Wawrzyniak.
Trenerem jest Grzegorz Królikowski.

Tabela

Siatkarze Kolegium „na fali”
KU AZS Kolegium Karkonoskie wygrało kolejny mecz. Po
gładkim zwycięstwie nad MPK Bogatynia, podopieczni
Wojciecha Lary znów pokonali przeciwników, tym razem
bardziej wymagającego rywala Kus Kus Kamienna Góra
3:0.

Spotkanie rozegrano w ciągu 50 minut (2x25 min.). W
obydwu zespołach następował y zmiany jak w meczu
hokejowym, po to, by w tym
debiucie wzięło udział jak najwięcej młodziutkich zawodników. Spotkanie zakończyło się
wygraną żaków Lotnika 1:0,
szkolonych przez Kazimierza
Hamowskiego.
Skład KKS: Hubert Szybuński - Marcin Badach, Mateusz
Banasiak, Michał Baranowsk i, Wojciech Bąk, Bartosz

Fot. KKS JG
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wygranej: - Moi chłopcy zagrali
świetny mecz, a ich wyczyny
w bloku naprawdę były warte
obejrzenia. Czeka nas jeszcze
dużo pracy, więc musimy się
spieszyć, bo niedługo walka z
najlepszymi drużynami. Musimy
poprawić przyjęcie i popracować
nad szybkością rozegrania, co
jest bardzo ważne. Moja drużyna
pokazała że potrafi grać zespołowo i w ykony wać założenia
przed meczowe, z czego jestem
najbardziej zadowolony i chętny
do jeszcze cięższej pracy z moimi
zawodnikami.

Mateusz Banaszak

Zespół Żaków KKS Jelenia Góra w komplecie

Jedynka najlepsza
Zespół piłki nożnej Gimnazjum nr 1 wygrał mistrzostwa
Jeleniej Góry placówek organizowane i przeprowadzone
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu.
Sześć drużyn walczyło ze
sobą na stadionie przy ul. Lubańskiej rozgrywając mecze
systemem: każdy z każdym.
Zespó ł Gi m na z jum n r 1
wygrał pięć spotkań i jedno
zremisował - z Gimnazjum nr
2. przy ul. Lubańskiej.
Skład Gimnazjum nr 1: Damian Rudy, Dawid Assi, Marcin
Bednarczyk, Mateusz Gozdek,
Bartosz Herman, Paweł Kierlik,
Sebastian Kocot, Jakub Michalak, Sebastian Miler, Adrian
Nowiński, Tomasz Nosal, Ma-

teusz Rył, Kamil Siuda, Michał
Szlachetka, Maciej Wańtuch,
Karol Wilk, Dawid Zimny.
Opiekunem zespołu jest Maciej Suchanecki.

JEN

Tabela
1. Gimnazjum nr 1
13 pkt.
2. Gimnazjum nr 3
11 pkt.
3. Gimnazjum nr 2
9 pkt.
4. Gimnazjum nr 4
6 pkt.
5. Gimnazjum przy ZSRzArt 3 pkt.
6. Gimnazjum przy ZSO nr 1 1 pkt.

Efektowny finał

sezonu MKS Paulinum
W ostatnich zawodach tego sezonu w biegach na orientację, które odbyły się w okolicach Sobótki pod nazwą:
Pucharu Śląska i mistrzostw Dolnego Śląska z udziałem
ponad 100 zawodników, dobrze spisali się reprezentanci MKS Jelenia Góra.
W różnych kategoriach wiekowych srebrne medale zdobyli:
Wiktoria Wierzba (K - 10) i Joanna
Jankowska (K-12) oraz Patryk
Ligocki (K-14).
Wśród 14-latków bezkonkuren-

cyjny był Mateusz Dzioba, a trzeci
Krzysztof Hołub.
W kategorii M-16 drugie miejsce
zajął Kacper Klimkiewicz, a trzecie
- Tadeusz Matyja. W kategorii M
18/21 Michał Nowak był drugi.

Kolejna przegrana UKS
Mimo zapewnień zarządu klubu
UKS Jelenia Góra o wycofaniu
zespołu z rozgrywek zawodniczki
UKS nadal występują w Dolnośląskiej Lidze Juniorek . w kolejnej
czwartej kolejce uległy na własnym
parkiecie 0:3 Volley Bolesławiec.
UKS Jelenia Góra – Volley Bolesławiec 0:3 (10:25, 14:25, 9:25)
UKS Jelenia Góra: Paulina Łozowska, Anna Malinowska, Karolina Dudzik, Dominika Jaworowska,
Paulina Brzezińska, Agnieszka
Mandelt, Monika Marciniszyn.
Jeleniogórzanki bardzo się starały stawić czoła rywalkom, ale nie
dały rady bo były słabsze nie tylko

technicznie, ale również fizycznie i
dlatego uległy przeciwniczkom w
krótkich trzech setach. Nasze siatkarki miały problemy z przyjęciem
piłki oraz obroną silnych ataków
rywalek, dlatego poległy bezdyskusyjnie w pierwszym i trzecim secie.
Trochę lepiej wypadły na początku
drugiej partii, kiedy przegrywały
tylko 7:8. Potem jednak dominowały ponownie przyjezdne i wygrały
te partię do 14. Mimo przegranej
naszym dziewczynom nie można
odmówić ambicji oraz waleczności,
jednak było to nie wystarczyło do
wygrania choćby jednego seta.
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Finepharm KK AZS

Sudety przegrały z outsiderem
Fot. Benny

poległ w derbach

Tabela
1. AZS Gorzów
2. Wisła Kraków
3. CCC Polkowice
4. Utex Row Rybnik
5. Lotos PKO BP
6. Energa Toruń
7. INEA AZS Poznań
8. Finepharm AZS KK
9. Cukierki Odra Brzeg
10. Duda L;eszno
11. MUKS Poznań
12. PTK Pabianice
13. ŁKS Siemens AGD

8
8
8
9
7
8
7
8
9
9
8
9
8

16
15
14
14
13
12
12
12
11
11
10
10
9

641 - 561
610 – 483
590 - 454
633 - 619
552 - 465
562 - 521
527 - 504
536 - 549
584 - 667
545 - 656
492 - 578
558 - 688
455 - 540

Pozostałe mecze:
Utex Row Rybnik - MUKS Poznań
Duda Leszno - AZS Gorzów Wlk.
PTK Pabianice - Energa Toruń
Cukierki Odra Brzeg - Wisła Kraków
INEA AZS Poznań - Lotos Gdynia

pkt. przewagi. To był duży zadatek
w tym zaciętym meczu.
Druga kwarta zaczęła się dobrze, bo po rzucie J. Kędzi było:
13:20, ale rywalki lepiej radzące
sobie w grze zespołowej, szybko
odskoczyły i po 16 min. prowadziły: 27:13. W tym momencie
pierwsze punkty w meczu zdobyła
pieczołowicie pilnowana Ryan
Coleman (3+2) i zrobiło się: 18:29,
ale po 20 min. gospodynie przegrywały: 22:37 i właściwie było
po meczu.
W trzeciej części meczu było podobnie, jak w pierwszych dwóch
odsłonach tej potyczki, z tym że
gospodynie zaczęły grać nieco
skuteczniej i w ygrały trzecią
kwartę 17:11. Wynik się zrobił
przyzwoity po 30 min.było: 39:48,
ale ostatnie dziesięć minut gry
należały do polkowiczanek, które
wygrały pewnie ten mecz.

JEN

Ryan Soleman (z piłką) nie zaliczył do udanych
udział w meczu jeleniogórzanek CCC Polkowice

Janusz Cwen
Finepharm KK AZS Jelenia Góra
– CCC Polkowice 52:70 (11:20,
11:17, 17:11, 13:22).

tabeli (10 drużyn) z dorobkiem 3
mecze 5 pkt, kosze - 229:153.

Nieudana pogoń

W zaległym meczu ligi makro
regionalnej juniorki Finepharm
Karkonosze przegrały po walce
z Orłem Polkowice 69:74. Nasze
zawodniczki źle rozpoczęły ten
pojedynek i pierwszą kwartę
przegrały 13:23. Na początku
drugiej części meczu było jeszcze
gorzej i w 16 min było: 18:33. jednak końcówka miejscowych była
duż lepsza i po 20 min. zrobiło
się: 32:39.
Po dużej przerwie miejscowe
ponownie się rozkojarzyły i w 28
min przegrywały: 39:56, a po 30
minutach było 48:60.
W ostatnich 10 min spotkania
podopieczne trenera Jerzego Gadzimskiego zagrały agresywnie
w obronie i w ybił y z uderzenia pewne siebie i zwycięstwa
ry walki i na niespełna dwie
minuty przed końcową syreną
przegrywały tylko 67:70. Jednak

Wyniki pozostałych
sobotnich meczów:

AZS OSRiR Kalisz - Żubry
50:62
MOSiR Krosno - Siarka Tarnobrzeg 73:59
Asseco Prokom II - Sokół Łańcut 87:81
Stal Stalowa Wola - Polonia
2011 57:67
Tabela
1. MOSiR Krosno
2. Big Star Tychy
3. Żubry Białystok
4. Polonia 2011 Warszawa
5. Sokół Łańcut
6. Zastal Zielona Góra
7. MKS Dąbrowa Górnicza
8. Siarka Tarnobrzeg
9. Sudety Jelenia Góra
10. ŁKS Petrolinvest Łódź
11. AZS OSRiR Kalisz
12. Stal Stalowa Wola
13. AZS AWF Katowice
14. Asseco Prokom II
15. Znicz Basket
16. Resovia Rzeszów

7
6
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
8
6
7

13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8

+98
+92
+51
+46
+31
+33
+27
+11
+6
-6
-50
-45
-64
-105
-23
-102

W trzecim meczu tego sezonu siatkarki z UKS Jelenia
Góra doznały trzeciej porażki w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorek, tym razem, z MMKS w Świdnicy
(8:25, 12:25, 9:25).

Koszykarska młodzież walczy
Młodziczki Finepharm Karkonosze uległy na własnym parkiecie WKK Wrocław tylko dwoma
„oczkami” i można to uznać za
pechową przegraną. Mecz zaczął
się po myśli gospodyń, które po
pierwszej kwarcie prowadziły:
15:8. Jednak drugą kwartę przegrały: 11:14 i po 20 minutach było
tylko 26:22 dla miejscowych.
Jeszcze gorzej było po dłuższej
przerwie, bo gospodynie poległy
w trzeciej kwarcie aż 8:17 i mimo
ambitnej walki o zwycięstwo w
ostatnich 10 min. spotkania ta
sztuka nie udała się jeleniogórzankom.
Finepharm Karkonosze - WKK
Wrocław 50:52 (15:8, 11:14, 8:17,
16:13)
Finepharm: Biesiadzka 12,
Aleksandrowicz i Prystrom po 9,
Popławska 6, Żmijewska i Ochota
po 4, Wyszywacz, Łuczak i Skrzek
po 2, Kopiec – Krywyj, Łabuda i
Michałowska 0.
Młodziczki Finepharm Karkonosze zajmują drugie miejsce w

AZS AWF Katowice - Sudety
Jelenia Góra 80:75 (25:18, 21:17,
14:24, 13:14) i dogrywka 7:2.
Sudety: Jakub Czech 22, Tomasz Wojdyła 13, Jędrzej Jankowiak 11 (1), Mariusz Matczak
8, Piotr Tarasewicz 6 i Michał
Sterenga po 6, Krzysztof Samiec
5 (1), Artur Grygiel 4, R.Niesobski
i Ł.Niesobski 0.
AZS: A. Donigiewicz 24 (3), Ł.

Celiński 18 (5), P. Grzywocz 12
(1), G. Szybowicz 10 (2), M. Środa
7, M. Piotrkowski 7, K. Wosz 2, T.
Zając, J. Barycz i J. Pawlak 0.

Wycofanie UKS z DLJ

CCC Polkowice: Daria Mieloszyńska 17, Amisha Carter 15,
Agata Gajda 13, Justyna Jeziorna
10, Jillan Robins 6, Natalia Małaszewska 5, Anna Pietrzak i Marta
Gajewska po 2.
Finepharm KK AZS: Ryan Coleman 13, Magdalena
Skorek 9, Joanna Górzyń69:58
ska – Szymczak, Hollie
Merideth i Joanna Kędzia
68:75
po 6, Katarina Ristic i
58:66
Małgorzata Babicka po
63:75
przełożony 4, Magdalena Gawrońska 3.

Młodziczki Finepharm Karkonosze minimalnie przegrały, juniorki tego klubu też przegrały, juniorzy Sudetów
polegli ze Śląskiem II we Wrocławiu, a młodzicy Sudetów
wygrali z Gimbasketem w stolicy Dolnego Śląska.

Nasi koszykarze przegrali w Katowicach z AZS AWF,
który do tej pory wygrał tylko z Siarką Tarnobrzeg – też
u siebie. Przegrana Sudetów boli, bo jest drugą z rzędu,
ponadto po dogrywce.
Mecz w normalnym czasie
zakończył się wynikiem remisowym 73:73. Jednak w dogrywce
rywale zachowali więcej zimnej
krwi i wygrali to spotkanie,
zdobywając bardzo cenne dla
nich dwa pkt.
Gospodarze mieli bardzo dobrą
skuteczność. Za dwa punkty na
35 rzutów trafili 18 razy (51,4).
Nie bali się rzucać także za 3 pkt.
(na 33 rzuty 11 trafionych), a w
osobistych też nie było u nich źle
(18/11).
Natomiast jeleniogórzanie za
3 pkt. trafili tylko dwa razy na
10 rzutów i tu polegli, bo w pozostałych rzutach dorównywali
miejscowym (za 2 pkt. 42/23
-54,8 proc. i za 1 pkt. 2/23 – 79,3
proc.).

Nasze koszykarki musiały uznać wyższość rywalek z
Polkowic, z którymi jeszcze nie wygrały i w dzisiejszym
meczu ustępowały im pod każdym względem, a szczególnie w grze obronnej.
Polkowiczanki, po ostatnich
wzmocnieniach, okazały się zbyt
silne dla naszych dziewcząt i pewnie wygrały to spotkanie, choć po
twardej walce, bo obie drużyny
nie przebierały w środkach przy
bojach o piłkę, często stosując
presing na całym parkiecie. Tylko,
że przyjezdne robiły to dużo lepiej,
szczególnie w obronie.
Pierwsza kwarta zapowiadała
się nieźle, choć ry walki po 3
min. prowadziły już 7:2. Jednak
udana akcja Joanny Górzyńskiej
– Szymczak i celne osobiste Hollie
Merideth doprowadziły do wyniku: 6:7. Rywalki zdobyły 2 pkt.
(6:9), ale celna „trójka” Małgorzaty
Gawrońskiej doprowadziła do
remisu: 9:9. Końcówka należała
jednak do zawodniczek CCC, które
schodziły na krótką przerwę z 9
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przyjezdne nie dały sobie wyrwać
zwycięstwa i w efekcie zasłużenie
wygrały ten mecz.
Finepharm Karkonosze Jelenia
Góra – Orzeł Polkowice 69:74
(13:23, 19:16, 16:21, 21:14)
Finepharm Karkonosze: Iwanowicz 18 i Kowalczyk po 18,
Pawlukiewicz 11, Zygman i Sawicka po 10, Kowiel 2, Foitzik i
Fredziak 0.

Nie dali rady Śląskowi

Juniorzy Sudetów Jelenia Góra
(trener Leszek Oleksy) ulegli we
Wrocławiu faworyzowanemu
Śląskowi 58:75, który dominował
nad naszymi zawodnikami przede
wszystkim warunkami fizycznymi.
Zadecydowała o tym przegrana jeleniogórzan w pierwszej kwarcie aż
11:26. Wysoka przewaga pozwoliła
gospodarzom spokojnie panować
na parkiecie do końca spotkania i
wygrać pewnie ten mecz.
WKS Śląsk Wrocław – Sudety
Jelenia Góra 75:58 (26:11, 13:18,
23:16, 13:13)
Sudety: Raczek 15, Kiełbasa
13, Przydryga 10, Radziszewski
6 i Wróblewski po 6, Hajbowicz,
Studniarek, Kozak i Kubus po 2,
Popkowski i Horeglad 0.

Młodzicy wygrali

Natomiast wygrali we Wrocławiu
mecz z miejscowym Gimbasktetem
młodzicy Sudetów, szkoleni przez
Ryszarda Strońskiego.
Gimbasket Wrocław – Sudety
Jelenia Góra 39:46 (15:11, 9:5,
8:14, 7:15)
Sudet y: Taraszkiewicz 17,
Ostrowski 16, Rudzki 5, Regner 4,
Popiół 2 i Ruciński po 2, Branicki,
Czepielewski, Drąg, Obolewicz i
Seostianin 0.
Młodzicy Sudetów zajmują piąte
miejsce w tabeli (16 drużyn) z
dorobkiem: 4 mecze 6 pkt, kosze
- 169:242.
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Tabela
1. WKS Śląsk II Wrocław
2. SKM Zastal Zielona Góra
3. WKS Śląsk I Wrocław
4. WKK Wrocław
5. KS Sudety Jelenia Góra
6. KKS Turów Zgorzelec
7. UKS Gimbasket I Wrocław
8. MKS Gwardia Wrocław
9. JKKS Górnik Wałbrzych
10. WSTK Wschowa-Sława

5
6
6
4
5
4
4
4
5
5

10
10
8
7
7
7
5
5
5
5

455:293
494:458
400:169
296:250
353:318
356:218
276:349
217:368
357:463
219:537

Co prawda gra ł y z reno mowanymi ry walkami nieco lepiej niż w poprzednich
spotkaniach, ale przegrały to
spotkanie bezdyskusyjnie. Jak
powiedział trener Jerzy Sarna
nie mogło być inaczej, tym
bardziej że z różnych powodów nie pojechało do Świdnicy
kilka zawodniczek.
Właśnie kłopoty kadrowe
w sekcji dziewcząt UKS spowodowały podjęcie przykrej
decyzji przez zarząd klubu:
wycofanie zespołu siatkarek
z rozgr y wek Dolnoślą sk iej
Ligi Juniorek. Nie jest to jedyna decyzja zarządu klubu

UKS, który ponadto zawiesił
zajęcia w sekcjach dziewcząt
i chłopców.
- Po niesnaskach, do jakich
doszło pomiędzy mną, a niektórymi zawodnikami rezygnuję z dalszej pracy w klubie
– powiedział J. Sarna.
W najbliższym czasie odbędzie się zebranie członków
klubu, na którym zapadnie
decyzja o dalszych losach UKS
Jelenia Góra.

JEN

Trzy zwycięstwa zawodników
Jeleniogórskiego Klubu Oyama
W Krakowie odbyły się pierwsze zawody z cyklu muay
thai, czyli boksu tajskiego z udziałem ponad 70 zawodników z Polski i Czech, w tym trzech z sekcji muay thai
Jeleniogórskiego Klubu Oyama. Wszyscy wygrali swoje
pojedynki.
Piotr Cieśliński (67 kg) stoczyl zacięty pojedynek przez
trzy rundy z Łukaszem Osipowiczem z Opola zakończony
nokautem.
Mateusz Gąsiorowski (- 81
kg) już w pierwszej minucie
pokonał swojego przeciwnika, którego położył na deski.
A Łukasz Siedlanowski (-86
kg) po trzech rundach w yrównanego boju w ygrał po
wskazaniu go jako zwycięzcę
przez sędziów.
Do końca sezonu 2008/2009,
czyli do czerwca 2009 r. odbędzie się kilka takich zawodów,

podczas których w yłoni się
najlepszych zawodników kategorii od 67 do 71 kg. stoczą oni
na zakończenie sezonu walki
w turnieju – gali, a zwycięzca
otrzyma w nagrodę za darmo,
razem z przelotem, miesięczny
pobyt na obozie treningowo
- szkoleniowym w Tajlandii.
Ja k pow ied z ia ł szef k lubu
– Rafał Majda - spore szanse
na ten sukces ma zawodnik
Jeleniogórskiego Klubu Oyama
- Piotr Cieśliński.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
USŁUGI
RÓŻNE

Biu ro Rachunkowe KOAL A Prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w tym
m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów PITY i
wiele innych. Jelenia Góra - ul.
W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.eu - 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i
tapicerki samochodowej – Tel. 0
609 600 807 i 075 642 03 15
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener,
kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne
ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc

Regenracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64
Biuro Rachunkowe
Anny Dobek od dnia
29.10.2008 zaprasza do
nowej siedziby
ul. B. Zwyciężcy 1/3
Jelenia Góra, I piętro
- róg Kochanowskiego
- 075 76 78 199

psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w kr y t ycznej
sytuacji życiowe Słowackiego 13
pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel.
075 57 55 91 99
Profesjonalne i niedrogie
w ykony wani e bi z n e s p l anów,
pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej,
faktury VAT – 075 76 72 773
www.oddluzenia.com

AW OGRODY - urządzanie, pielęgnacja, kompleksowa opieka, ogrodzenia, tarasy, murki z kamienia
- 504 172 577
K awia r nia Cz ar ny Tulipan w
Komarnie udostępni sale na imprezy
okolicznościowe i spotkania biznesowe ilość miejsc 50 - 512 307 202
Kompleksowe ubezpieczenie
- na życie bez umowy długoterminowej wysoka ochrona dodatkowe
nnw tanio zabezpiecz swoja rodzinę
- 502 037 880
Krawiectwo - Szycie spódnic,
spodni, przeróbki, wszywanie zamków itp. - 509 411 723

P op r owa d z ę k s i ę g o w o ś ć Prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w tym
m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
p ł a c , ks i ę g i h a n d l o we, ks i ą ż k i
pr zychodów i rozchodów PIT Y i
wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu alakow@
onet.eu - 601 837 677
Pożyczki, kredyty - Nie wiesz, jak
wybrać najlepszy kredyt, pożyczkę?
Zadzwoń! - 723 188 847
Pranie dywanów tapicerek - Tanio
dokładnie profesjonalnie podciśnieniowo środkami firmy K ARCHER
- 601 566 508

www.millenniumkredyty.pl
Podciśnieniowe czyszczenie,
m e c h a n i c z n e s z c z o t ko w a n i e
dywanów i tapicerek – 609 172 300
– 75 242 66 - 692 316 255
Biuro rachunkowe – 075 75 240
86 – 605 110 310
Erotic kino – pierwsze piętro w
restauracji Galery – wejście 5 zł od
lat 18, od godziny 12 codziennie
– Filmy erotyczne dla hetero i gajów – 075 75 216 94 – Wrocławska
67 – Dojazd autobusem nr 2
Antyki – renowacja, w ycena,
produkcja mebli stylow ych na
wymiar, usuwanie powłok lakierniczych – drzwi, okna – 506 487
498
Usługi detektywistyczne
- 603 239 673

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne.
Szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerek. Wysoka jakość
usług. Profesjonalny
sprzęt. Artakcyjne ceny
609 172 300
075 75 242 66

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

17 X 2008 godz. 0:00 – 24 X 2008 godz. 22:00

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

EROTIC-KINO DLA
DOROSŁYCH
Ip. Restauracja Galery
na Wrocławskiej
- 75 75 216 94 codziennie od 12-ej.
Filmy dla
dorosłych.

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15
K r e dyty hipotec zne - Z ast a nawiasz się, jaki kredyt wybrać?
Zadzwoń! - 508 487 074
Kursy spawacza mig, mag, tig zakończone certyfikatem UE - 508
269 908
L akie r ni c two b l a c h a r s t w o
- auto mix kompleksowe naprawy
powypadkowe spawanie tłumików
konserwacja dobre ceny sprawdź
- 509 229 141
Monta ż mebli - Monta ż mebli
- 509 362 908
Montaż mebli - solidnie i fachowo
- 509 982 680

Rewalidacja indywidualna - dla
dzieci/dorosł ych niepełnosprawnych - 880 759 381
Serwis komputerowy - Naprawa,
modernizacja, konserwacja komputerów - 603 322 400
Serwis laptopów - wymiana LCD
- w ymiana inwer tera - naprawa
zasilania - wymiana płyty głównej
- wymiana hdd dvd ram itd. - 513
124 707

Najlepsze ofe na rynku! - Sam
wybierz swój program emerytalny!
Zadzwoń! - 723 188 847

Spotkanie informacyjne - Jeżeli
nie jest ci obojętne, jaka będzie
twoja emerytura zadzwoń i umów
się na bezpłatne spotkanie informacyjne - 505 973 781

Naprawa komputerów - Wszelka
pomoc techniczna, dojazd do klienta
- 509 631 203

S prowa dz ę ka żde auto - na
zamówienie + pojazdy użytkowe
- 601 150 585

Napr awa komputerów - usługi
informatyczne - 669 496 404

Strony www - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzanie treścią, szablony na aukcje
- atrakcyjne ceny - 504 120 752

Nie daj się wylosować! - Już dziś
zadbaj o swoja emeryturę! Najlepsze OFE na rynku! - 723 188 847
Nowoczesne meble - z drewna
litego, wyposażenie salonów, pokoi,
zabudowy wnęk, szafy garderoby
z pr zesuwnym systemem dr zwi,
kuchnie - 609 588 155
Okna, drzwi, rolety - 6 komorowe
okna, sprzedaż, montaż, ekspresowe terminy dostaw i realizacji,
bardzo niskie ceny - 792 821 130
Opieka za mieszkanie - Młoda,
potrzebująca rodzina zaopiekuje
się dożywotnio starszą osobą, w
zamian za mieszkanie - 798 713
028
Oszczędzaj dla dziecka! - Programy oszczędnościowe, dzięki
którym zapewnisz dziecku lepszą
przyszłość! - 723 188 847
Oszczędzaj z zyskiem! - Programy systematycznego oszczędzania, dzięki którym spełnisz swoje
marzenia! - 723 188 847
Pani z doświadczeniem - zaopiekuje się dzieckiem, chętnie u siebie
w domu - 519 409 152
Pieniądze! - Nie wiesz, w jaki
sposób oszczędzić na spokojna
przyszłość dla siebie i bliskich?
Zadzwoń! - 723 188 847
P ogotowie k o m p u t e r o w e Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500

Sylwester w Hotelu Pod Różami
- w Cieplicach. Cena od pary 600,00
zl. - 500 490 924
S y m patyc zny m ę ż c z y z n a posprząta dom, mieszkanie - 662
040 448
Ulga v a t b u d o w l a n a - B i u r o
Rachunkowe ALIZEE Ul. Wolności
252 Jelenia Góra - 075 64 615 80
Usługi dekarskie - ciesielskie,
blacharskie itp. - 500 062 371
Uświetnimy Wasza imprezę okolicznościową, wesele, rocznice
itp. pokazem pirotechnicznym za
1000 Już przyjmuje zamówienia na
Bale sylwestrowe - 603 699 159
Wentylacje - nawiew, wywiew,
grawitacyjne, wymuszone, klimatyzacje, ogrzewanie powietrzem,
kominki, faktura VAT - 509 374 224
Zajazd pod Skarpą - Zapraszamy
do skor zystania z naszej ofer ty
Zajazd pod Skarpą w Mysłakowicach - 603 74 99 34
Zaopiekuję się osobą starszą
- p ospr z ąt am, ugotuj ę. J estem
solidna i uczciwa. Najchętniej Cieplice - 513 485 763
Zapraszamy - do nowo otwartej
agroturystyki w Czernicy 129 na
pobyty świąteczne i sylwestrowe
- 792 241 228
Erotic KINO – I piętro w restauracji GALERY – od 18 lat, filmy dla
dorosłych. Codziennie od 12 do 20
– 75 75 216 94

USŁUGI
BUDOWLANE
Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609 580
763 - wiercimy w skałach szybko i
efektywnie – Deuter sp. zo.o
Dach – 508 436 728
Prace ogólnobudowlane, wykończenia mieszkań, roboty dachowe
– 609 109 861
Remonty mieszkań – panele,
tynki na mokro, regipsy – tanio,
solidnie – 511 752 773
Hy d r a u lika – w o d a , g a z ,
odbiory – 609 172 300 – 75 242 66
– 692 316 255
Złota rączka – remonty mieszkań
od A do Z oraz remonty dachów
– 075 71 30 572 – 662 142 682
Remonty mieszkań, malowanie,
gładzie, panele, płytki, instalacje
miedzi, plastyk, kominki, wykończenia – 605 449 493
Budowa domów od podstaw z
nadzorem - 662 954 401
Budowa domów od podstaw domy drewniane. Prace w kamieniu
i drewnie oferuje ekipa z Nowego
Targu - 604 200 639
Budowlane i balkony - Budowlane
i balkony z drewna - 723 296 425
Cyklinowanie bezpyłowe - montaż podłóg drewnianych parkietów
desek deski barlineckiej renowacja
starych podłóg profesjonalna chemia
do kleje i lakiery - 692 679 891
Dachy krycie - konserwacja, ocieplanie, remonty - 602 884 480
Dachy od A do Z - Dachy od A do
Z - 603 455 968
Docieplenia - Docieplenia - 603
455 968
E lekt ryk z do ś w iadc zeniem
- Wykonam instalacje elektryczne,
alarmowe i komputerowe. Solidnie i
fachowo - 509 503 125
Fachowiec ogólnobudowlany podejmie się wykonania pracy typu:
budowa domu, wszelkie remonty.
Proszę telefonować od 18-21. - 697
793 788
Firma budowlana Izotech - podejmie zlecenia na terenie Jeleniej Góry
i okolic - 503 328 314
Firma hydrauliczna Gazer - oferuje montaż instalacji gazowych
wszelkie uprawnienia oraz odbiory
- 501 666 098
Hydraulika! - Montaż instalacji
grzewczych, san. i kan. Montaż
kotłów na gaz, drewno i miał węglowy
- 695 929 873
Hy dr aulika technika gr zewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
Instalacje - grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, odbior y, montaż,
uprawnienia 508 6 47 46 4 - 501
666 098
Instalacje elektryczne - montaż konser wacja naprawa - 509
808 182
Instalacje elektryczne - pomiary,
szkolenia BHP, solidnie, faktura VAT
- 515 053 181
Instalacje grzewcze, gazowe
- kanalizacyjne, odbiory, montaż,
uprawnienia 501 666 098 - 508
647 464
Kafelkowanie - glazura malowanie łazienki usługi ogólnobudowlane
tanio i solidnie - 506 140 864
Kompleksowe remonty - Kompleksowe remonty mieszkań - 723
796 222

Kompleksowe remonty mieszkań
- od A do Z na terenie Jeleniej Góry
i okolic również prace zewnętrzne w
tym elewacje i odwodnienia-profesjonalnie - 723 379 850
Ko m pleksowe w y ko ń c ze n i a
- mieszkań ogólnobudowlane, tanio
i solidnie - 507 408 229
Koparkoładowarka - wykopy
przyłącza oczyszczalnie szamba
tanio sprawnie szybko - 785 535
629
Malowanie remonty mieszkań - i
klatek, wykładziny, panele, struktury
- 603 300 365
Montaż pieców c.o. - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne 501 666
098 - 508 647 464
Montaż płyt gips - karton od 15
zł - O fer ujemy mont a ż ścianek
działowych, sufitów podwieszanych,
wyrówny wanie ścian pł ytą gipskarton. Przykładowy koszt: Sufit
podwieszany na stelażu - 35zł/m2
-Ścianki działowe z wełną mineralną
- 40zł/m2 -Płyta gipsowa na klej15zł/m2 Zapraszamy - 602 483 664
Nadzór , prowadzenie budow y
- okresowe przeglądy budynków,
kosztor ysowanie (uprawnienia w
spec. konstrukcje budowlane) - 665
951 522
Płytki panele malowanie - Płytki
panele malowanie - 509 362 908
Profesjonalne remonty - Prace
ogólnobudowlane, remonty, wykończenia przy użyciu profesjonalnych
narzędzi. Czysto, szybko, solidnie.
Jelenia Góra i okolic - 518 574 493
Przyjmiemy zlecenia - na malowanie, gładzie, panele, przeróbki
instalacji, regipsy, okna, drzwi itp.
tanio i solidnie, sprawdź sam - 721
115 995
Remonty – kompleksowo - panele,
płytki, regipsy, sufity podwieszane,
malowanie, gładzie, montaż okien,
elektr-hydr.itp. - 882 505 079
Remonty kompleksowo - profesjonalnie tanio solidnie - 886 174 031
Remonty mieszkań - tanio solidnie
- 602 250 728
Remonty mieszkań - g ł adzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe
- 691 936 900
Remonty mieszkań - remont y
mieszkań - 603 455 968
Remonty mieszkań - garaże itp.
- 669 943 768
Remonty mieszkań - usługi budowlane - 500 289 971
Remonty mieszkań - glazura,
terakota, itp. - 693 307 360
Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 603 455 968
Remonty mieszkań - Malowanie,
gładzie, regipsy, panele, kafelki, itp.
- 691 936 900
RICO-BUD firma ogólnobudowlana
- Remonty mieszkań, wiaty, garaże,
stropy, schody, ocieplanie budynków.
694 416 556 - 075 64 280 14
Solidnie i Szybko - usługi ogólnobudowlane na terenie Jeleniej Góry
i okolic wykończenia pod klucz oraz
prace zewnętrzne - 723 379 850
T ynki - masz ynowe gipsowe i
cementowo wapienne - 600 417
979
Tynki agregatem - gipsowe i cementowo wapienne - 660 470 138
Tynki, gładzie, malowanie - regipsy,
glazura, posadzki, panele, docieplenia budynków - 669 140 552
T ynki maszynowe - agregatem
- 661 334 123
Usługi dekarsko ciesielskie - Montaż okien dachowych oraz obróbek
blacharskich - 609 654 791

WA¯NE TELEFONY

Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

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

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Usługi ogólnobudowlane - gładzie,
kafle, panele, regipsy, zabudowy.
Instalacje elektryczne i wod.Kan.
Szybko fachowo i tanio - 508 805
665
Usługi remontowo budowlane Kompleksowe wykończenie wnętrz
docieplenie budynków - 725 659
396
Wszystkie roboty - ogólnobudowlane np. panele, płytki, gładzie, itp..
- 605 487 657
Wykonam prace - ziemne koparkoładowarka JCB - 500 038 670
Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż obróbek blacharskich wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140
Wykończenia domków - remonty
mieszkań, płytki, panele, regipsy,
panele, malowanie, tynki ozdobne,
gładzie. Przeróbki hydrauliczne i
elektryczne. Tanio i Solidnie! - 667
106 084
Wykończenia od a do z - Firma
z 10-cio letnim doświadczeniem na
rynku niemieckim wykona usługi w
zakresie wykończenia wnętrz - 665
492 180
Wynajem rusztowań - elewacyjnych, sprzedaż rusztowań - 500
490 924

USŁUGI
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
A ngielski ! N a u c z yc i e l k a - z
doświadczeniem udzieli korepetycji
na każdym poziomie nauczania.
Fachowo i skutecznie - 609 647
074
Angielski, niemiecki - Udzielę
korepetycji z języka niemieckiego
lub angielskiego uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum. 1h/20zl
- 695 945 254
Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje
z zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
Ję zyk francuski - tłumaczenia
ustne i pisemne - 606 505 009
Język niemiecki-angielski - Studentka udzieli korepetycji z niemiec kiego - wsz ystkie poziomy i
angielskiego - szkoła podstawowa i
gimnazjum. Tanio - 725 094 446
Język niemiecki tanio - Studentka
udzieli korepet ycji na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Cena 20zł/h, proszę dzwonić po
godzinie 17.00 - 500 870 921
J ę zyk n i e m i e c k i - a n g i e l s k i Studentka udzieli korepet ycji z
niemieckiego - wszystkie poziomy i
angielskiego - szkoła podstawowa i
gimnazjum Tanio - 725 094 446

oraz egzaminy państwowe i tłumaczenia email: salatek@go2.pl
nauczyciel - 662 278 025

Tipsy - Przedłużanie zdobienie
metoda żelowa od 60 zł. Regulacja
brwi, henna - 500 052 695

Niemiecki tanio - udzielę korepetycji na poziomie szkoły podst. do
liceum. Cena 20zł/os, w grupie 4os15zł(na godzinę) proszę dzwonić po
godzinie 18 - 500 870 921

Tipsy - co czwarta usługa gratis
- 500 278 953

Pomogę w nauce przedmiotów
- ścisłych słabym uczniom gimnazjum, sam dojeżdżam, 30 zł - 608
342 953

Tipsy żelowe - z dojazdem do domu
- 667 130 584

Poszukuję osoby - z terenu Piechowic lub Sobieszowa udzielającej
korepetycji z j.niemieckiego - 885
303 715
Rosyjski Jelenia Góra - i okolice
- doświadczenie, przyjemna atmosfera - 500 101 667
Studentka 4go roku - biologii
pomoże w nauce BIOLOGII zarówno
w podstawówce, gimnazjum jak i
szkole średniej. Więcej informacji
pod tel. (proszę wieczorem) - 509
546 063
Student matematyki - udzieli korepetycji. Gimnazjum, szkoła średnia,
studia wyższe - wojtekkk4@wp.pl
- 697 164 349
Uczennica liceum - udzieli korepetycji z angielskiego na poziomie
szkoły podstawowej i gimnazjum
domu ucznia. Solidnie, tanio - 793
418 303
Udzielamy korepetycji - z historii
i języka polskiego zakres podstawowy i rozszerzony - 603 367 256

USŁUGI
KOSMETYCZNE
Paznokcie – solidnie i tanio
– 793 022 966
Gabinet kosmetyczny - w hotelu
Bornit Szklarska Poręba - kawitacja,
mikroder m. 3 0% Taniej! gratis seans na łóżku masującym - 604
231 635
Odchudzam zdrowo i skutecznie Oferuję najpewniejszy i najzdrowszy
sposób na pozbycie się zbędnych
kilogramów. Zajmuję się trudnymi
przypadkami otyłości. Prowadzę do
uzyskania ustalonego efektu. Gwarantuje stuprocentową skuteczność.
Zapewniam w trakcie odchudzania i
kształtowania sylwetki, całodobowy
kontakt i opiekę. - 607 122 636

Zabiegi laseroterapii - elektroterapii i ultradźwiękowe z dojazdem do
domu - 667 130 584
Zabieg na twarz - 30 zł - Zabieg
pokazowo - pielęgnacyjny na twarz
połączony z mini kursem kosmet ycznym. Kosmet yki najnowszej
generacji Nouri Fusion. Promocyjna
cena - 30 zł Efekt gwarantowany.
Poczuj różnicę i podaruj sobie odrobinę luksusu. - 607 122 636

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DA R PO L – pr zewoz y osob owe
Niemcy na adres – 075 75 18 255,
607 222, 369
Berlin – Hamburg –Bem – okolice
– 075 75 18 255, 607 222 369
VIP – przewozy lotniska, Berlon,
Drezno, Lipsk, Praga – 607 222
369
N ie m cy – pr zewoz y osobowe,
super ceny – 075 75 18 255, 607
222 369
Stuttgard, Monachium, Jezioro
Bodeńskie, Munchen – okolice – 075
75 18 255, 607 222 369
Autolaweta - dyspozycyjność
24h. - 601 150 585
Indywidualny pr zewóz osób
- na lotniska Praga Berlin Wrocław
- 516 336 158

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

Mpt przewozy regionalne - przewozy osobowe do Czech całodobowo F-ra VAT.Tel/fax 075 717 40
25 - e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Potr zebujesz cos przewieść
- zrobić mał ą pr zeprowadzkę

kuchnia polska

Halny

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

info@hotelhalny.com.pl

AUTOMOBILES GODYN

Import- Samochodów
Motocykli
Camping Car
z FRANCJI na zamówienie
Nip- 679 271 12 10 tel/fax: 075 761 06 28
Regon- 35 63 91 631 kom: 0790 52 45 39

Matematyka J.G. - okolice, duże
doświadczenie, wszystkie poziomy
- 500 101 667
Nauka angielskiego - nowa matura,
egzamin gimnazjalny, korepetycje
REKLAMA

RADIO TAXI MERCEDES

Przewozy osobowe - NIEMCY,
BELGIA, HOLANDIA wyjazd: Wtorek, Piątek powrót: Środa, Sobota
- 661 902 104
Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra
VAT, 607 763 204 e-mail maklarite@
vp.pl - 75 71 74 025
S zu ka m wolne go miejsc a - w
transporcie do Pragi 30.10.08 rano.
Najlepiej na lotnisko - 888 939 091
Tanie usługi transportowe - Star
200 wywrotka 6 ton. Tanio - szybko
- profesjonalnie - 601 560 859
Tr anspo rt- pr zeprowadzk i Kraj zagranica. Mercedes Sprinter
25m3, Iveco Daily 17m3, ład.2 tony
4,60 dł. pow. ładunkowej. Tanio i
solidnie Fakt.Vat Zapraszam - 509
211 282
Tr ansport samochodów - na
lawecie tanio - 506 536 136
Transport towarów - cały kraj
24h - 669 483 600
Usługi transpor towe - Sprinter
plandeka maxi. - 601 150 585
Wesela obsług Bus 8 osobowy Rozwożenie gości w czasie trwania
jak i po przyjęciu weselnym - 505
092 579

Transport Maxi
długość 4,60,
szerokość 2m
Kraj, zagranica
przeprowadzk, tanio
- 793 585 836
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RADIO TAXI MERCEDES

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

Zawiozę do ślubu - i na każdą inna
okazję Jaguarem S-type. Zapytaj o
cenę - 605 328 066

Dj (z wieloletnim stażem) - podejmę
pracę na Sylwestra na obszarze
województwa Dolnośląskiego. Dysponuje własnym nagłośnieniem i
konsoletą - 501 459 725

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923

Fotografia ślubna - zapytaj o
portfolio - 607 307 967

Muzyczne umilanie rozwodów
- Zawodowi muzycy obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej
zabawy rozwodu - życie jest piękne
- 603 560 398

Fotogr afujemy Śluby - Serdecznie Zapraszam - 501 071 630
Skanowanie zdjęć - na papierze,
obróbka i zapis na p ł ycie - 602
440 960

Z apr asza m y na muz yc zne wieczor y przy kominku. Muzyka
na żywo w Restauracji Caspar w
Cieplicach, pl. Piastowski 28 - 665
501 228

USŁUGI
MUZYCZNE

Z esp ó l M u z y c z ny B A R T H E Z
- Wesela zabawy taneczne studniówki świetny wokal oświetlenie,
bogaty repertuar - 697 866 500

Dj, prezenter - muzyczny z wieloletnim doświadczeniem (dotychczas
Trójmiasto) z własną konsoletą i
nagłośnieniem. Dyskoteki, bankiety,
wesela - 519 490 133

Zespół na Studniówkę - Studniówki, Wesela, karaoke demo na
naszej stronie e - mail kontak t@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

DJ Prezenter - z długim stażem
poprowadzi każdą imprezę - 605
593 641
REKLAMA

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

REKLAMA

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych informuje,
że w dniu 15.10.2008r. przystąpił do realizacji zadania p.n.:
„KURS JĘZYKA MIGANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
( NIESŁYSZĄCYCH)”

UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNIE:
• atrakcyjny kurs
• dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje (zaświadczenie, certyfikat)
• materiały szkoleniowe
• poczęstunek
• dla osób dojeżdżających zwrot kosztów podróży
• pomoc opiekuna grupy
SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA
30.10.2008 przy ul. Grabowskiego 7, pok. 27 (parter) o godz. 12.00
WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Grabowskiego 7,
58-500 Jelenia Góra, p. 34 ( I piętro), TEL. 075 75 231 83
Zgłoszenia można również pobierać ze strony www.kson.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
REKLAMA

REKLAMA

Okna PCV

75 36 864

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

Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie doświadczenie z własnym
nagłośnieniem i konsoleta zagra
dyskoteki, wesela, bankiety i inne
imprezy - 501 459 725

Kurs skierowany jest do inwalidów słuchu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu
jeleniogórskiego.
Rozpoczęcie kursu: 03.11.2008 r.

HOTEL
www.hotelhalny.com.pl

Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec 004915771837455 - 693
331 170

Zabiorę dwie osoby - Wrocław
- Wyjazd o godz. 11.Szczegóły do
uzgodnienia Proszę dz wonić w
godzinach 15-20. - 693 260 860

L otniska p r z e w o z y - P r a g a
– Wrocław – Berlin - 505 092 579

Restauracja
Przycup w Dolinie

Korepetycje z CHEMII - Udzielę
korepetycji z chemii uczniom szkol
podstawow ych, średnich. Pr z ygotuje do matury. Tanio i solidnie,
zapraszam - 793 443 004

Jelenia Góra

Wszystko do paznokci - stylizacji
- tipsy, żele, ozdoby! ul. Wiejska 37,
Jelenia Góra. Najtaniej w Polsce!
zapraszamy! - 691 492 599

REKLAMA

Ko r epetyc je - matemat yka,
f iz yka, chemia - Jestem absol wentem I LO im. S.Żeromskiego
w Jeleniej Górze i studentem AE
im. Oskara Langego we Wrocławiu. Udzielam od roku korepetycji
z matematyki, fizyki i chemii dla
u c z n i ó w s z kó ł p o d s t a w o w yc h ,
średnich i liceów. Cena to 25zł za
godzinę. Możliwość dojazdu do
ucznia - 602 483 664
Korepetycje dla uczniów - Gimnazjum oraz 1 klasy liceum. Jestem
uczniem 3kl LO przygotowuje się do
matury z matematyki na poziomie
rozszerzonym - 505 125 413

Tipsy żelowe - tanio. Dojazd na
terenie Jeleniej Gór y - 505 143
037

zadzwoń tanio bus t4 czeka na twój
telefon - 663 608 678
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Effect System SA w związku z dynamicznym
rozwojem w branży nośników reklamy oraz tkanin
dekoracyjnych i specjalnych poszukuje pracowników z
doświadczeniem handlowym.
Oferujemy atrakcyjną, kreatywną i stabilną pracę.
Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy:
telefon, laptop, samochód do celów służbowych.

okna greenline

bezołowiowe
i wyjątkowe

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na
adres: praca@effect-system.com
Szczegółowe informacje o firmie na stronie:
www.effect-system.com
Do przesyłanych aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

Jelenia Góra, ul. Wolności 170, tel. (075) 75-57-015
Kamienna Góra ul. Słowiańska 19, tel. (075) 743 01 55

www.oknagreenline.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

27 paŸdziernika 2008 r.
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OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
SRZEDAM
Sprzedam działkę - Dziwiszów
osiedle Leśne Zacisze, bez
pośredników, 1735
m2 - 885 342 947
Działki o powierzchni 0,59ha pod
zabudowę i 0,47ha rolną – obie w
Antonowie – 075 64 32 295 – 697
816 947
S pr ze da m d w a m a ł e l o k a l e
użytkowe – powierzchnia 15m2 i
25m2 przy Intermarche na ulicy
Głowackiego, możliwość zakupu
łącznie obu lokali i połączenia w
całość – 502 321 187
Mieszkanie w Kowarach 57m2 – I
piętro – centrum, okazja, cena do
negocjacji – 510 167 709
150m2 pawilon handlowy – 12 km
od Jel. Gór y.Dla branży mięsno
- wędliniarskiej/ zapotrzebowanie
ludności/, spożywczej, gastronomicznej. Pełne zaplecze socjalne,
wszystkie media. Działka 321m.
Możliwość dobudowy piętra. Obiekt
wymaga małego remontu. Inwestuj i
zarabiaj. GNK - 502 068 168
210000 zł mieszkanie 100 m2 - 3
pokoje, na parterze w centrum Jeleniej Góry - 667 21 752

3 pokoje - Wrocław - 3 pokoje - Wrocław. 450 tys. - 514 600 108
3 pokojowe - Sprzedamy mieszkanie
3 pokojowe, 70m2, wysoki parter,
Kiepury, w cenie 235000zł do negocjacji.N.Euro-Dom - 601 540 292
3 pokojowe - 48m2 w Jeleniej Górze,
spokojna okolica i dobra lokalizacja.
Cena 176000 zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
3 pokojowe - w Szklarskiej Porębie
199000 - 500 122 448
3 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu 64m2 przestronne, duży balkon
195.000 - 669 476 774
3 pokojowe w c entr um - 50m2,
nowoczesne, wysoki standard w
centrum Jeleniej Góry. N.Euro-Dom.
- 601 540 292

4 pokojowe - Sprzedamy nowoczesne mieszkanie 4 pokojowe, 83m2,
Zabobrze, Kiepur y, nowe meble
kuchenne i sprzęt pod zabudowę. N.
Euro-Dom. - 695 384 914
2 pokoje - na Obr. Westerplatte - 514
600 108

3 pokoje 44m - Zabobrze remont
150 tys. i 64m Kowary 170 tys. do
negocjacji nieruchomości - 6 08
369 332

2 pokojowe - Sprzedamy mieszkanie
2 pokojowe, 51m2, Jelenia Góra,
Zabobrze III, cena 170000 do negocjacji. N.Euro-Dom. - 695 384 914

3 pokojowe - we Wrocławiu 450 tys.
- 514 600 108

2 pokojowe mieszkanie, 55m2 w
Jeleniej Górze, w cenie 175000 zł.
N.Euro-Dom - 695 384 914

52m2, 2 lub 3 pokojowe - cena do
uzgodnienia – właściciel – deweloperskie ul. Sobieskiego, I p., okna na
pd-wsch; wys.3,4m opcja antresol;
racus@op.pl - 885 851 234

2 pokojowe wysoki parter - Atrakc y jn e m i e s zkani e p o ł o ż o ne na
wysokim parterze solidnego domu.
Własne ekonomiczne ogrzewanie,
nowe okna PCV, Ogródek, łazienka
z oknem, miejsce do parkowania
auta. Blisko centrum. Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
2 pokojowe w Sobieszowie - z garażem lub bez - 500 122 448

Prenumerata

2 pokojowe Zabobrze I - 3 piętro,
44m2, rozkładowe. Okazyjna cena:
156 tys. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

Atr akcyjne 4 pokojowe - 67
m2 w centrum Jeleniej Góry Cena
230.000. - 669 620 071
Azylowa działka budowlana - w
Jeżowie Sudeckim z widokiem na
Karkonosze - 606 137 418

Bezpośrednio komfortowe - 73m
kominek 2 balkony 299.000 pln - 665
561 306

2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000 zł,
zabudowany balkon, przedpokój,
kuchnia, Zabobrze II - 793 276 386

2 pokojowe na Zabobrzu II - 38,8 m2.
Moniuszki, po remoncie, rozkładowe,
umeblowane - sprzedam bez pośredników. 157 tys. - 669 501 360

Atr akcyjne 4 pokojowe - 100
m2 w centrum Jeleniej Góry Cena
290.000 - 669 620 071

4 pokoje - Sprzedamy 4 pokojowe
mieszkanie, 66m2, parter, Zabobrze
III, w cenie 237000 zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914

2 pokoje + ogródek - wysoki parter
54m2 na Wzgórze Kościuszki, cena
:199000PLN. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212

2 pokojowe 135000zl - Piechowice, 2
piętro. Mieszkanie rozkładowe. 37m
- 500 122 447

Atrakcyjne 3 pokojowe - 75 m2
w centrum Jeleniej G. Cena 285.000
- 669 620 071

Bardzo Ładne 51m2 - Kiepur y
- 662 112 344

2 pokojowe, 1 piętro - ul Moniuszki.
40m, balkon, dwie piwnice. Do kapitalnego remontu. Cena: 135tys do
negocjacji. - 508 240 821

2 pokojowe mieszkanie po remoncie
w Jeleniej Górze atrakcyjne 185000
zł - 500 122 447

Atrakcyjna działka - w Komarnie
1528 M2 - 662 112 344

40m2 Zabobrze2 - 138 tys - 661
991 555

2 pokoje, 40m, IVp - Elsnera po
kapitalnym remoncie z częściowym
wyposażeniem bez pośredników
- 603 164 775

2 pokojowe - osiedle XX-Lecia po
kapitalnym remoncie z pełnym wyposażeniem - 505 089 709

Atrakcyjna działka - z panoramicznym widokiem na Karkonosze
i zalew Sosnówka, 3638m2, cena:
3 5 0 0 0 0 PLN , C e LD O M , C ez ar y
Chalecki - 601 758 845

4 działki siedliskowe - z widokiem na
Karkonosze - 512 034 474

54m 140000 zł., - Zabobrze II, dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie
z dużym balkonem. Świetna cena
- 500 122 447
66m 3 pokojowe - na Malczewskiego
190000 - 500 122 448
55 000 zł kawalerka - 26 m2, pierwsze pietro w bloku. Gmina Stara
Kamienica - 667 219 752
60 m - Mieszkanie na 2 piętrze, stan
bdb. Kiepur y 47 a. Umeblowana
kuchnia, szafa zabudowana. Do
sprzedaży lub wynajęcia. Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644
75m stare budownictwo - po kapitalnym remoncie - 600 219 019
80m2 powierzchni magazynowej
- wraz z pomieszczeniami biurowosocjalnymi, dogodny dojazd w Jeleniej Górze - 888 371 746
Atrakcyjna działka - w Komarnie
1528 M2 - 662 112 344

Blisko centrum - 2 pokoje, wysoki
parter, 51m2, umeblowane. Cena:220
000pln. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Budynek mieszkalno usługowy - o
pow. 400 m2 świeżo po remoncie w
kurorcie uzdrowiskowo-narciarskim
Świeradów Zdrój. Cena 550000 zł.
- 664 499 814
Cieplice 3 pokoje - 1 piętro 74
m środkowe ciepłe słoneczne częściowo umeblowane miejsce parkingowe zielona okolica blisko do
centrum - 600 785 745
Czarne - mieszkanie - poddaszowe 60m2 z garażem w cenie
239000, Nkop - 509 057 037
Do m je dn o r o dzinny - z du ż y m
budynkiem gospodarczym. Cena
bardzo atrakcyjna - 691 791 994
Dom nad Zalewem Leśniańskim
- z działką 1,3ha Bozkowice - 693
378 098
Dom przedwojenny - Przedwojenny
dom do remontu w okolicach Złotoryi
sprzedamy bez prowizji za jedyne
140 tyś - 502 068 178
Dom wolnostojący w Piechowicach
415000 - 500 122 448
Dom w Myslakowicach - 120 m2.
Cena 560 tys. - 662 158 513
Dom w stanie surowym - Dom w
stanie surowym zamkniętym Jelenia
Góra, okazja sprzedamy EuroDom
- 601 540 292
Dom w stanie surowym - zamkniętym w okolicach Jeleniej Góry cena
za 1mkw 1500 zł oferta bez pośredników polecam - 888 269 797
Dom z ziemią 42 km od Jeleniej
- Sprzedam dom wiejski z ziemią 42
km od Jeleniej Góry.Referencja SB
193 - 602 727 242
Dom 142 m2 - w Wojcieszycach
- 508 240 822
Duże 2 pok. - Mieszkanie 2 pokojowe, 51m2, ok. Kiepury 206 tys.
sprzedamy Euro-Dom - 601 540
292
Duże dwa pokoje - Na terenie byłej
jednostki wojskowej „Pod Jeleniami”.

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Wysoki parter;51m kw;balkon;umeblowane i wyposażone. Cena: 220
000zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Duże mieszkanie - w centrum JG
na parterze możliwość zrobienia
oddzielnego wejścia powierzchnia
110 m2 doskonale na działalność
gospodarczą - 509 546 018
Duży dom, 320m2 ok. Jel.Góry,
idealny dla dużej rodziny lub prowadzenia agroturystyki. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Duży dom po remoncie - w Piechowicach, działka 675m2, garaż
na dwa auta. Cena:800 000PLN.
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845
Działka budowlana w Rybnicy
40 arów cena 140 000 tys. lub do
uzgodnienia - 607 804 412
Działka budowlana - Wojcieszyce
Niska cena - 514 600 108
Działka budowlana w Jeżowie
Sudeckim, 1652 m kw. Cena 148 tys.
- 691 791 994
Działka budowlana w RYBNICY
cena 140 000 zł - 607 804 412
Działka budowlana w Przesiece
nad potokiem 20 arów 125 000 - 697
266 681
Działka budowlana w Łomnicy
6500 m2. Cena 130000 do negocjacji - 504 891 144
Działka inwestycyjna - Działka
inwestycyjna - 514 600 108
Działka Karpacz - działka budowlana 2000m2 na granice Karpacza
i Ścięgien, okolica ul. B. Prussa
(widok na Śnieżkę). M ożliwo ś ć
kupna po łow y działki, cena 220
zł/m2, mail: janre1@aol.com - 0049
160 79 79 707
Działka pod lasem w Trzcińsku
- OKAZJA! , 900m2, prąd i woda
na granicy działki. CENA:39 000
do negocjacji. CeLDOM, Cezary
Chadecki - 601 758 845
Działka w Staniszowie - z wydanymi warunkami zabudowy, 1590m
2, cena:100 000 PLN. CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845
Działka - Mysłakowice - Działka
siedliskowa 0,5 hek tara. Media
blisko. Kształt prostokąt - 693 307
360
Działki budowlane - 20 ar Okolice Jeleniej Góry wodociąg cicha
spokojna okolica z widokiem na
Karkonosze droga w przyszłości
kanalizacja - 695 624 968
Działki w Radomier zu - Pięknie położone, bardzo słoneczne.
Budowlane, wielkość do uzgodnienia. 35 zł/m2. - 667 219 752
Grunty rolne w Jeżowie Sudeckiej
ładne widoki na kotlinę pośrednikom
dziękuję - 075 64 74 609
Grunty rolne, budowlane - pod
inwestycję od 1.95 zl / m2 - 792
434 657
Grunt komercyjny 0,95 ha - Grunt
komercyjny 0,95 ha - 723 208 920
Grunt rolny 8 ha - Rola. Dwa
k a w a ł k i 5 +3 . Ko ł o Ś w i e r z aw y.
Dopłaty, dodatek górski, KRUS, inne

dotacje. Nieruchomości Remigiusz
Rychlewski - 501 736 644

Dobra cena! N. Euro-Dom - 695
384 914

Grunt rolny pod inwest ycję o
powierzchni 3,93 ha, oznaczone
w większości jako łąki V, IV klasa,
ziemia rolna V klasy i pastwiska V
klasy - 662 040 110

Ładne 2 pokojowe - 39 m2, drugie
piętro, po remoncie. Jelenia Góra
- 667 219 752

Jeżów Sudecki, działki - budowlane. 1000 m2 przy drodze asfaltowej. 75 zł/m2. Do negocjacji. - 667
219 752
Karpacz działka z widokiem na
Śnieżkę - 662 112 344
Kawalerka blisko centrum 50000
zł - 517 608 333
Kawalerka - 514 600 108
Kawalerka 27m2 w Świerzawie,
2 piętro. Niski czynsz - 514 983 501
Kawalerka 55 000 zł - 25,8 m2
pier wsze piętro w bloku. Gmina
Stara Kamienica. - 667 219 752
K awalerka blisko c entr um 50000 zł - 517 608 333
K awalerka oraz mieszkanie
- 2 pokojowe w Szklarskiej Porębie
- 602 628 437
Kawalerka Sobieszów - 80000
pln - 500 122 448
Kawalerka w okolicy Morcinka
duża ładna parter 37m - 500 122
446
Kiepury, 2 pokoje - Mieszkanie
usytuowane na wysokim parterze;51m kw;z wyposażeniem. Cena:
187 000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Kiepury 36m właściciel IV p. - w
IV kondygnacyjnym mieszkanie do
własnej aranżacji. Niski czynsz - 180
pln. Cena 125 tys. - 695 943 795
Kiepury IV piętro - Mieszkanie
2-pokojowe;51m kw;stan Bardzo
dobry. Cena: 172 000zł. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Komfortowe - 3 pokojowe Cieplice - 514 600 108
Komfortowy - apar tament w
Karpaczu - 514 600 108
Lokal biurowy w centrum 20 m2 do
wynajęcia - 662 112 344
Lokal użytkowy w super cenie
- 514 600 108
Lokal w super cenie!! - Sprzedam
lokal mieszkalno-usługowy centrum
Zabobrza. 59 m2, oddzielne wejście.
Nadaje się na działalność gospodarczą (gabinet lekarski, biuro, sklep
itp.) GNK - 508 152 068
Ładne 2 pokoje - 35m2, urządzone
i umeblowane w Jeleniej Górze.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy ładne 2 pokojowe,
51m2, Jelenia Góra, Zabobrze III,
nowoczesne, w yremontowane w
2008 r, cena 175000 zł. do negocjacji. Polecamy! N. Euro-Dom. - 695
384 914
2 pokojowe mieszkanie 35m2, Zabobrze II, umeblowane i wyposażone,
w cenie 155000 zł. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
Ładne 2 pokojowe, 39m2, drugie
piętro, w Jeleniej Górze, ok. Małej
Poczty, nowoczesne, wyremontowane, cz. umeblowane i urządzone.

Ładne 2 pokojowe – 39 m2, w
Jeleniej Górze, w cenie 166000 zł.
N.Euro-Dom - 695 384 914
2 pokojowe 179000 - Mieszkanie
na wysokim parterze domu. Bardzo
dobr y stan, nowe okna, instalacje, ogrzewanie gazowe własne.
Pr zestronna ł azienka z oknem.
Mieszkanie tanie w utrzymaniu. Nie
wymaga remontu. Blisko centrum.
Nieruchomości Żebrowscy Remigiusz Rychlewski - 501 736 644
3 pokojowe - ładne, 63 m2, Zabobrze
III, umeblowane i wyposażone, w
cenie 239000zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Malownicza działka ok 2,5 ha
- Ok 6 km od centrum miasta koło
Jeżowa. OK 2,5 ha z częściowo
budowlana. Woda z sieci, warunki
pr zyłącza energetycznego. Sło neczna z pięknym widokiem. Doskonała cena 135000. Pośrednik - 501
736 644
Mały domek - Polecam Państwa
uwadze mały domek usytuowany w
lesie,a jednocześnie pięć minut od
centrum Karpacza.Mury i dach-stan
bardzo dobry; wnętrze do remontu.
Cena: 273 000 zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Mieszkania 2 pokojowe - od 105
tys. do 200 tys., na Zabobrzu i w centrum Jeleniej Góry - 669 620 071
Mieszkanie - Trzypokojowe, w
Szklarskiej Porębie - 508 240 822
Mieszkanie - Mieszkanie dwupokojowe 38 m2 na Zabobrzu III - 508
240 822
Mieszkanie 135 000 zł - dwupokojowe, 42 m2, 10 piętro w bloku z
windą. Zaboborze II. - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane na Zabobrzu l. Cena 145.000
- 669 620 071
Mieszkanie 2 p okojowe - na
Zabobrzu ll. Cena 184.500 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, Zabobrze ll. Cena 159.900
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 514
600 107
Mieszkanie 2 pokojowe 39m2,
pierwsze piętro, Zabobrze II. Mieszkanie wymaga remontu. N.EuroDom. - 601 540 292
Mieszkanie 2 pokojowe - 37m2,
Zabobr ze II, w cenie 1450 0 0zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - 39 m2
w Jeleniej Górze, Zabobrze II, po
remoncie. Cena 165000 zł. N.EuroDom. - 695 384 914
Mieszkanie 2 pokojowe - 46,4 m2
Zabobrze l, 161 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 38,8 m2
Zabobrze ll, 160 tys. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 35,2 m2
Zabobrze l, 145 tys. - 669 620 071
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OG£OSZENIA
Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu 3, wysoki parter z windą, po
remoncie, okna pcv, drzwi wymienione, powierzchnia 51m2, cena: 170
000 do negocjacji - 603 937 108

Nowe70m mieszkanie - w Jeleniej
Górze. Wykończone z dwoma balkonami Cena:250000 zł. Możliwość
zamiany na mniejsze z doplatą - 609
230 355

Mieszkanie 2 pokojowe Kowary
- Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 39m2, w Kowarach,
w cenie 135000 zł. N.Euro-Dom.
- 601 540 292

Nowe 2 pokojowe - 52m2, stan
deweloperski w Jeleniej Górze, w
cenie 180000 zł. N.Euro-Dom. - 601
540 2292

Mieszkanie 3 pokojowe - OKAZJA
87 m2, na I piętrze 2 rodzinnej kamienicy 12km od JG. Cena:16000 pln
do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Mieszkanie 3 pokojowe, 58 m2,
Z a b o b r ze, w i e ż ow i e c , w c e ni e
206000zł. N.Euro-Dom. - 601 540
292
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum Jeleniej Góry, cena 230 tys. zł.
NKROL - 600 258 703
Mieszkanie 49m2 - Zabobrze,
drugie piętro, bardzo dobra lokalizacja, po kapitalnym remoncie. Bez
pośredników - 697 980 024
Mieszkanie 4 pokojowe – 66 m2.
Niskie opłaty w malowniczej miejscowości k/J.Góry 129 tys. - 507
313 129
Mieszkanie 4 pokojowe - 100 m2.
290 tys. w centrum - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - 67 m2.
230 tys. w centrum - 669 620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - Posiadamy do sprzedaży mieszkania 4
pokojowe, pow. ok. 80m2, w Jeleniej
Górze, Zabobrze N.Euro-Dom - 695
384 914
Mieszkanie 4 pokojowe - 79,8 m2.
Zabobrze ll - 669 620 071
Mieszkanie 52 m2, - dwupokojowe, na pierwszym piętrze, w bloku.
Zaboborze II. - 667 219 752
Mieszkanie, 63m + balkon - 3
pokojowe, łazienka i wc osobno, 1
piętro, Noskowskiego, cena 3700zł/
m, bez pośredników - 792 155 716
Mieszkanie 70m - w spokojnej
dzielnicy 3 pokoje czynsz 70 zł cena
z garażem 278 tys. bez garażu niższa do uzgodnienia - 793 770 062
Mieszkanie 73m - 3 pokoje atrakcyjna lokalizacja, blisko park, przystanki, sklepy - 668 832 257
Mieszkanie bez pośredników 40m
- IVp, ul.Elsnera - 603 164 775
Mieszkanie na wsi - bez pośredników w cenie do 30 tys. zl. - 509
698 341
Mieszkanie po remoncie - 39 m2,
czwarte pietro Zabobrze II. - 667
219 752
Mieszkanie w Dziwiszowie - 2
pokoje łazienka kuchnia 49,2 m2
- 663 509 668

Nowoczesne 3 pokojowe - Sprzedamy b. ładne, nowoczesne mieszkanie 3 pokojowe, 50m2, drugie
piętro,w pełni wyposażone, centrum
JG.w cenie 237000zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Nowy bardzo atrakcyjny dom - w
stanie surow ym zamknięt ym na
obrzeżach Jeleniej Góry, bardzo
ładny projekt, widok na góry, niewysoka cena - 508 240 830
Nowy dom 120m2 - 120m2, okolice
Jeleniej Góry, dobra cena 330000
zł do negocjacji. N.Euro-Dom - 601
540 292
Nowy dom w Łomnicy - Cena atrakcyjna - 691 791 994
Nowy dom w Łomnicy - 180m - 600
037 149
Okazyjna cena!!! - Mieszkanie w
Janowicach Wielkich;3 pokoje;87m
kw;po remoncie. Cena: 160 000zł-do
negocjacji.Polecam! CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Okazyjnie działkę na Łomnickim
- Ostatnią atrakcyjną działkę za 90
tyś na oś.Łomnickim sprzedamy bez
prowizji. Działka posiada media,
asfaltowy dojazd. - 502 068 178
Okolice szkoły 10-tki - Polecam
wyremontowane, przytulne mieszkanie 2 pokojowe usytuowane na II
piętrze IV-piętrowego bloku. Cena
169 000zł-do negocjacji. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Park Sudecki 2 pokojowy - apartament w stanie deweloperskim na
parterze, 63m2 cena: 275000PLN.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114
212
.Pawilon handlowy - w J. Górze(
Zabobrze III ). Typ wieruszowski.
Działka: 12m2. Cena: 22.000zl - 665
037 495
Pawilon h a n d l o w y 1 0 5 m 2
powierzchni handlowej,pełne zaplecze socjalne,mozliwość dobudowy
lokalu mieszkalnego, działka 321m2.
Pomysł dla branży mięsno - wędliniarskiej, gastronomicznej, położony
w idealnym miejscu do działalności
handlowej. Cena wręcz okazyjna
12km od Jeleniej Góry. Wymagany
mały remont.ZAINWESTUJ GNK
- 502 068 168
Pensjonat - w atrakcyjnej części
Karpacza powier zchnia 29 0 m2
- 509 318 410

Mieszkanie w kamienicy 72m2
- Mieszkanie 3 piętro w kamienicy
wyremontowane sprzedam.Referencja SM 151. - 602 727 242

Pilnie 51,5m2 - 2 pokojowe opcja
3 pokojowego. Cena do uzgodnienia
– właściciel - jasne, przestronne,
rozkładowe, deweloperskie, pośrednikom dziękuję - 607 232 342

Mieszkanie w Karpaczu - 51m2.
Cena 180000 BN - 509 318 410

Pilnie stoisko na targowisku 10
metrów dobry punkt - 506 140 864

Mieszkanie w Mysłakowicach
- 47 m2, 2 pokoje, czwarte piętro w
blpoku. 135 000 zł - 667 219 752

Pilnie – dom z wyodrębnionymi
d w o m a m i e s z k a n i a m i 110 m 2
każde, 2 garaże, pomieszczenia
gospodarcze. Do remontu. Cena
400000 zł. - 792 299 950

Mieszkanie w Mysłakowicach
- pokój, kuchnia, łazienka, mał y
balkon, 36m, 1 piętro, CO etażowe,
odświeżone, panele podłogowe.
Cena 99000 do negocjacji - 501
264 773
Mieszkanie w okolicy - Malej
Pocz t y 6 6m na 3 piętr ze - 50 0
122 446
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok. 1500m2
działki. Bez pośredników. Cena 260
tys. - 510 250 607
Mysłakowice 90000 zł - działką
budowlaną - 662 112 344
Nowa kawalerka - atrakcyjne dwupokojowe pilnie Żukowski - 508
240 831

Pizzerię super cena - Pizzerię
super cena - 514 600 108
Połowa bliźniaka - z ogrodem plus
garaż - 725 432 509
Połowa bliźniaka 98m - z ogrodem
591m i garażem 30m - 725 432 509
Połowa domu - 120 m2. w Karpaczu bardzo dobra lokalizacja, cena
510 tys. - 691 791 994
Połowa domu - 110 m2 bardzo
dobra lokalizacja, dobra cena - 691
791 994

solidnym remoncie. Własne ogrzewanie , przestronna łazienka, nowe
okna, niski czynsz. - 501 736 644
P r ze d wojenny d o m - o
powierzchni 120m 2 10km od Jeleniej Góry na działce 1600m 2. Cena:
270 000PLN. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Przytulne po remoncie - mieszkanie dwupokojowe, 39 m2, czwarte
piętro, Zaboborze II. - 667 219 752
Spokojna okolica, blisko centr Mieszkanie 2 pokojowe na wysokim
parterze z balkonem, umeblowane,
51m2. Cena:220 000pln, CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Sprzedamy 2 pokojowe, 38m2,
Zabobrze, Kiepury, w cenie 144200
zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy 3 pokojowe, 48m2,
w bloku, pier wsze piętro, dobra
lokalizacja ( nie Zabobrze), w cenie
176000zł. N.Euro-Dom. - 601 540
292
Sprzedamy 4 pokojowe mieszkanie, 80m2, Zabobrze III. Cena
300000zł. N.Euro-Dom. - 601 540
292
Sprzedamy 6 pokojowe, 142m2,
Cieplic e śl. N.Euro - Dom. - 6 01
540 292
Sprzedam 2 pokojowe: Moniuszki
39m2 cena 165 tys. Nieruchomości
Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
52m2, Zabobrze III. cena 191000zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedam dom na widoku w zabudowie szeregowej.Referencja SD
201 - 602 727 242 - 075 64 70 610
Sprzedam lokal usługowy 52,10
m2, Zabobrze III, cena 235.000 zł
- 601 435 070
Sprzedam nowy dom w Sobieszowie. Bardzo ładnie wyposażony
- 509 318 410
Stoisko na Florze - Stoisko na
Florze Cena 1.500 zł. - 501 478
144
Super okazja działka - budowlana
Komarno 1596m2. Pilnie sprzedam
bez pośrednika skrzynka ZK, własna woda, Cena ostateczna 70 tys.
zł - 693 458 700
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane, 180 tys.
PLN - 695 256 460
Szklarska Poręba - 2 pokoje,
46m 2. Cena:220 000PLN. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra
lokalizacja, osobne wc, do zamieszkania od zaraz! - 517 353 026
Tanie dzialki budowlane - Wojcieszyce, Dziwiszów, Komarno, Jeżów
- 508 240 831
Tanio kawalerka - blisko centrum
idealna pod wynajem 54 tys. zł polecam Sudety - 721 824 886
Uzbrojona działka budowlana w Jeżowie 1500m - 663 773 000
Widokowa działka w Komarnie
- 2900m2, w zacisznym miejscu.
Cena:235 0 0 0 PLN. CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845
W illowe - Spr zedam willowe
110m2 ok. ul.Uroczej - 601 5 40
292
W oj c ieszyce dzia ł ka - Wo j cieszyce działka 1836 m2 - 662
112 344
W okolicy Walbrzycha - 22 działki
budowlane o powierzchni od 10a
do 1,39ha. Cena: 60zl/m2. - 665
037 495

Połowa domu w Karpaczu - z
wyposażeniem. Cena atrakcyjna
- 691 791 994

W Szymanowie k. Wałbrzycha działka budowlana 4500 m2. Cena:
27 zl/m2, e-mail: e.bielen@gmail.
com - 665 037 495

Po kapitalnym remoncie - Mieszkanie 2 pokojowe, wysoki parter po

Zabobrze II - mieszkanie - 661
226 380

REKLAMA

BESTUR Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie,
ul. 1-go Maja 63 zatrudni

pracowników na stanowisko:

Kucharz • Kelner
Recepcjonista
Miejsce pracy:
Dom Wypoczynkowy „Bełchatów”
w Szklarskiej Porębie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
wraz z listem motywacyjnym w terminie do 16.10.2008r. na
adres e-mail sekretariatsport@hotel.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605-631-599
Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać klauzulę
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zabobrze II - 2 pokoje;39m kw;IV
piętro;stan dobry. Cena: 165 000zł.
C e LD O M , K at ar z y na Le s zc z ak
- 601 622 219
Z abobr ze III - Mieszkanie na
X piętrze bloku z windą 67m2, 2
pokoje+ wnęka, stan bardzo dobry.
Cena: 187 000zł. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze III, IV piętro - 2 pokoje,
51m 2 . C e n a:17 2 0 0 0 p l n . C e LDOM,Katarzyna Leszczak - 601
622 219

Zabobrze II, 2 pokoje - 35m 2,
VIII piętro, rozkładowe do remontu.
Cena:110000PLN do negocjacji.
CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114
212
Zabobrze II, IV piętro - 2 pokoje,
39m2, cena:165 000 pln. CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze I , III piętro - 2 pokoje,
44m2. NOWA CENA:156 000pln,
C e LD O M , K at ar z y na Le s zc z ak
- 601 622 219
Z abob r ze K a r ł ow i c z a - ko ł o
Jubilata - 661 991 555
Zbudujemy dom - Od fundamentów po dach. Itp. - 693 307 360
Złotnicza - 2 pok. - Mieszkanie
2 pokojowe ok. stadionu sprzedamy
Euro-Dom - 695 384 914
Ładna kawalerka - 36 m2, Zabobrze lll, 131 tys. - 669 620 071
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie
112 m2 w centrum Jeleniej G. Pilnie
- 691 596 024

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupimy mieszkanie 2 lub 3 pokoj ow e n a Z a b o b r z u I l u b I I d o
pierwszego piętra dla starszego
małżeństwa – 669 620 071
2 pokoje dla naszego klienta poszukujemy mieszkania dwupokojowego
do 50 m2. Optymalna lokalizacjo to
osiedle Zabobrze. W budynku 4 piętrowym. Osoba do kontaktu: Paweł
Pakosz e - mail: pawel.pakosz@
jeldom.pl - 600 434 800
2 pokojowe Zabobrze - II lub III, w
dobrym stanie - do ewentualnego
odświeżenia, z balkonem. - 609
260 606
Pilnie poszukujemy mieszkania 3
pokojowego w Cieplicach, ok. 70- 80
m. NKROL - 600 258 703
Dla zdecydowanej klientki - Poszukujemy mieszkania 2-pokojowego
w Cieplicach lub Jeleniej Górze
do 140 000zł. CeLDOM Katarzyna
Leszczak 601 622 219 - 075 644
56 05

Kupimy mieszkanie do II piętra, w
cenie do 150000zł. Nieruchomości
Euro-Dom - 601 540 292
Lokal na Zabobrzu - Poszukuję
dla zdecydowanej klientki lokal z
pr zeznaczeniem na działalność
handlowo-usługową na Zabobrzu o
pow. do 40 m2. - 508 152 068
Mieszkanie w Jeleniej Górze min.
50m2 w rozsądnej cenie najchętniej
do remontu - 517 259 724
Mieszkanie dwupokojowe w Jel.
Górze do 100000zł - 601 820 580
Mieszkanie w Miłkowie Dla zdecydowanego klienta. - 667 219 752
Mieszkanie z ogródkiem - Poszukuję mieszkania z ogródkiem w
Jeleniej Górze lub Cieplicach... w
cenie ok 200tys. dla zdecydowanego klienta Nieruchomości Partner
- Katarzyna - 507 243 718
Na Zabobrzu III - 3 pokoje - Chętnie
po remoncie - 605 720 398
Pilnie kupię mieszkanie - Kupię
mieszkanie w centrum miasta o pow.
około 60-80m2 najlepiej uL 1 Maja ,
Plac Ratuszowy. - 504 289 423
Pilnie w centrum - Mieszkania
na parterze, I pietrze. Wojska Polskiego. Matejki, 1-go Maja, Piłsudzkiego. Gotówka !!! - 667 219 752
Uzbrojoną działkę budowlaną
- do 3000 m2 poza Jelenią Górą,
Agencja Nier uchomości Indom,
lukaszd@indom.pl - 664 499 814

Dom okolice Jel. Góry - Kupię pilnie
dom do kwoty 300tys może być
do remontu ale takiego w którym
można już mieszkać - 694 172 156
Dwa pokoje - kawalerkę lub mały
d o m e k (m o ż e b y ć d o m a ł e g o
remontu), w Jeleniej Górze lub okolicy do 75 tysięcy - 507 621 893
Jeldom 2 pokoje 150 tys. pln Dla naszych klientów poszukujemy
mieszkania 2-pokojowego na Zabobrzu oraz w Cieplicach. Optymalnie
do 150 tys. pln - 600 434 800
Jeldom nieruchomoŚci 2 pokoje
- Dla naszego klienta poszukujemy
mieszkania 2 pokojowego. Optymalna lokalizacja Zabobrze. Klienci
są otwarci na inne propozycje. Jak
zwykle wszystko jest kwestią ceny
i spojrzenia. Gwarantujemy pełną
obsługę prawną i bezpieczeństwo
transakcji - 600 434 800
Kupię 2 pokoje do 80 tyś - 607
540 660
Kupię duże mieszkanie z balkonem
tarasem lub ogrodem lub 1/2 domu
lub mały domek tylko Jelenia Góra
bez pośredników - 793 770 062
Kupię działkę budowlaną lub siedliskową w Staniszowie, Marczycach
Bez pośredników! - 504 289 423
Kupię działkę 8-12 ha - Dla konkretnych klientów szukamy działki
8-12 ha, teren płaski, dobry dojazd,
najlepiej przemysłowa lub z możliwościami, nPartner - 790 359 599

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje,
Zabobrze III na małe do 45m2 w
bloku, najchętniej własnościowe,
ale nie koniecznie – 075 64 28 707
– od 17:00 do 23:00
Zamienię mieszkanie komunalne,
parterowe, dwupokojowe 47m2,
etażowe C.O., na równorzędne lub
mniejsze na piętrze, najchętniej z
balkonem – 504 856 386
Z amienię mieszkanie 3 pokojowe, własnościowe na Zabobrzu
na dwie kawalerki – 781 875 910
Zamienię kawalerkę na 4 piętrze
na większe mieszkanie z C.O.
Może być zadłużone, dzwonić
075 75 311 26
Zamienię mieszkanie socjalne
– j e d e n p o kó j 15 m 2 + a n e k s
kuchenny, zadbane na większe w
innej dzielnicy – 785 524 414
Zamienię własność – 2 pokojowe
w bloku na kawalerkę w bloku,
najchętniej z balkonem, ale nie
koniecznie – może być wieżowiec
– dzwonić od godz. 18 – 075 64
28 707
2 pokojowe na 4 pilnie - własnościowe na Zabobrzu z dopłatą na pół
małego odremontowanego domku w
cieplicach - nie duży czynsz i domek
nie duży pilnie pilnie - 691 561 187

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

Dom bardzo zdecydowanie kupię
- Kupię (najchętniej nowy) dom 140180 m2 z garażem w Cieplicach lub
Jeleniej Górze. Pośrednicy proszę
nie dzwonić. e-mail: easy1003@
wp.pl - 509 208 799
Dom okolice Jelenia Góra - Kupię
dom do kwoty 300tys może być do
remontu ale żeby można byłoby w
nim zamieszkać do 20km od Jeleniej
Góry. - 694 172156
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NISSAN ALMERA
- I właściciel,alarm, el. otw. szyby, klimatyzacja, 3-drzwiowy, regulacja wys. kierownicy, RM, c. zamek + pilot, 4 airbagi,
alufelgi, ciemne szyby, wspomaganie
kier., dzielona tylna kanapa, przegląd do
08.2008 r., kpl. dokumentacja, kupiony w
salonie, lub zamienię, CENA 24,900
Rok prod.: 2003
Przebieg: 61 tys. km
Poj. silnika: 1500 ccm
Silnik: benzyna, 100KM
Rodzaj paliwa: benzyna
Kolor: srebrny

AUDI A3
- c.zamek z pilota,komputer pokł.,Reg.
dwustopniowa kierownicy i foteli,6xAirBag,Ele.otw.szyby,Klimatronik,alufelgi,dodatkowo opony zimowe z felgami,
podłokietnik, Ele.ust.lusterka, ABS, ASR,
ESP, Wspomaganie
kierownicy,CD-MP3,Dzielona tylna kanapa, Tylne zagłówki, Spr. do kraju2008,
komplet kluczy i dok.,serwisowany,3
drzwi CENA 36,900
Rok prod.: 2003
Przebieg: 164 tys. km
Poj. silnika: 1900 ccm,105KM
Silnik: TDI
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Kolor: żółty

OPEL ZAFIRA
- Roleta,7miejsc,spryskiwacze przednich
lamp,6biegów,podgrz.kubełkowe fotele,skórzana wielof.kierownica,ściemniane
auto.lusterko wsteczne, czujnik deszczu,
nawigacja sat.kolorowa,Tempomat,ele.
otw.4x szyby,alufelgi16,komputer pokł.,ele. ust.lusterka,klimatyzacja,Spr.do kraju
bez wypadku 2008,komplet kluczy i dok.,
Iwłaściciel, po opłatach i przeglądzie
technicznym,zamiana, CENA 49,900
Rok prod.: 2005/2006
Przebieg: 122 tys. km
Poj. silnika: 1900 ccm,150KM
Silnik: CDTi
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Kolor: czarny

BMW X3
- Czujniki parkowania przód i tył,skórzana
tap.,czujniki ciśnienia w kołach, kubełkowe podgrz.fotele, ciemna podsufitka, 6
biegów, halogeny, tempomat, skórzana
wielof.kierownica, czujnik deszczu,
ściemniane auto.lusterka, Komputer
pokł, ESP, 8xAirBag, CD, zarejestrowany, Spr.do kraju bez wypadku2008,
komplet kluczy
i dok., I właściciel CENA 84,900
Rok prod.: 2005
Przebieg: 131 tys. km
Pojemność silnika: 2000; ccm , 150KM
Silnik: diesel
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Kolor: czarny

Kupię działkę na ogródkach działkowych WIARUS - 602 623 702
K amienna Góra - Pilnie kupię
dzia ł kę w okolic ac h Kamiennej
Góry (Krzeszów, Lubawka i okolice)
z widokiem na góry, działka pod
budowę domu z mieszkaniami do
wynajęcia lub pensjonatu. Najlepiej
do max 3500m2 ABN Stępień Artur
Idziak - 514 600 106

Zabobrze III, wysoki parter - 2
pokoje, 51m2 w cenie meble oraz
sprzęt AGD i RTV. Cena:187 000.
C e LD O M , K at ar z y na Le s zc z ak
- 601 622 219

Kupię garaż w Piechowicach - czekam na oferty 75 75 569 16 po 18:00
- 606 226 558

Zabobrze III 49m2 - Mieszkanie
usytuowane na IV piętrze w bloku z
windą, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
garderoba, przedpokój; częściowo
umeblowane;w c enie pralka,lo dówka i kuchenka gazowa. Cena:
185 000zł. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219

Kupię lokal pod handel - 30 -50
m2, na parterze na Zabobrzu - 606
754 058

Kupię kawalerkę pilnie na Zabobrzu - 509 374 280

Kupię mieszkanie do 70 m2 - 3
lub 4 pokojowe na ul Kiepury na
i piętr zy lub w ysokim par ter ze.
Agencja Nieruchomości Meritum
- 501 181 159

CITROEN BERLINGO
Tylne szyby uchylne, Ele.ust. prawe
lusterko, Alufelgi, Hak, Klimatyzacja,
Blokada biegów, AirBag dla kierowcy,
Ele.otw.szyby, Reg.wys.kierownicy,
Wspomaganie, RM, Tylne
zagłówki, c.zamek z pilota, Dzielona tylna
kanapa, Kupiony w salonie w Polsce, II
właściciel, zadbany, Ciężarowy 624kg-5
miejsc CENA 21,900
Rok prod.: 2003
Przebieg: 115 tys. km
Poj. silnika: 2000 ccm
Silnik: HDI
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Kolor: wiśniowy

HONDA CIVIC
- Alufelgi 15, ele. otw. szyber dach ,
Dzielona tylna kanapa, Wspomaganie
kierownicy, Obrotomierz , Reg. wys. kierownicy, tylne szyby uchylne, kubełkowe
fotele, Sprowadzony do kraju 2006.04.,
przegląd techniczny do 2009.01.28.,ważne OC, CENA 2,900
Rok prod.: 1990/1991
Przebieg: 235 tys. km
Poj. silnika: 1500 ccm,90KM
Silnik: benzyna
Rodzaj paliwa: benzyna
Kolor: czerwony

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

27 paŸdziernika 2008 r.
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OG£OSZENIA

54 m2 na większe - dopłata - Zamienię mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, CO po remoncie, nowe
okna na ul. Wojska Polskiego na
większe, min 3 pokojowe, istnieje
możliwość dopłaty, spłaty zadłużenia itp. Mogę w każdej chwili wykupić
mieszkanie - 502 212 400
Bolesławiec na mniejsze - 58m
kw w Bolesławcu zamienię na mniejsze - może być kawalerka do II piętra
w Bolesławcu lub innym mieście
- 880 635 171
Centrum na mniejsze - 54m, Plac
Ratuszowy, 3 pokoje, 4 piętro +
strych i piwnica na mniejsze w centrum do 2 pietra - 514 529 548
Interesująca zamiana - Jelenia
Góra luksusowe, własnościowe,
bezczynszowe mieszkanie 80m2
z garażem w pięknej i spokojnej
dzielnicy zamienię na mały domek
lub 1/2 domu 783 032 707 - 075
643 27 61
K awalerka na Zabobr zu II Pokój, kuchnia z oknem, łazienka.
Pierwsze piętro, niski czynsz, ocieplone, słoneczne. Obok przychodnia
lekarska, markety. Na większe (2
lub 3 pokoje), może być Zabobrze
- 885 519 414
Mieszkanie na dom - 63m2 (3
pokoje, kuchnia, wc, łazienka, pp,)
+ garaż murowany + ogródek przydomowy na domek w Jeleniej Górze.
Spokojna i cicha okolica - 609 042
643
Pilnie - Mieszkanie 2 pokojowe
52m2 1-sze piętro we Wrocławiu na
Brochowie, na mieszkanie 4 poko-

A

jowe w Jeleniej Górze, Cieplicach lub
Sobieszowie - 721 397 260
Pilnie zamienię mieszkanie 3 pokojowe w Żaganiu, 2-gie piętro, duży
balkon, obok las, niedaleko szkoła
podst. i gimnazjum, markety i przychodnia. Zamienię na mieszkanie 2
pokojowe w Jeleniej Górze, Cieplicach, Sobieszowie - 721 397 260
Spó łdzielcze - lokatorskie 40m2, 2 pokoje na Zabobr zu II
zamienię na większe - po godz. 15tej - 509 503 333
Zamienię mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, łazienka c.o gazowe w
Cieplicach 75m, na mniejsze w Cieplicach 075 7558 133 - 511 115 998
Zamiana - 3 mieszkania w Szklarskiej Porębie na dom - 602 628 437
Zamiana mieszkania - kwaterunkowe 25 metrów na większe, może
być zadłużone - 500 490 882
Zamienię mieszkanie 50m2 ZGL
2-pokojowe kuchnia, łazienka piękny
przedpokój z dużym oknem, centralne ogrzewanie, ciepła woda z
sieci na mieszkanie trzypokojowe
lub większe. Może być zadłużone.
Oprócz spłaty zadłużenia możliwa
dopłata na zagospodarowanie - 075
75 4326 69
Zamiana na większe - 2 pokojowe
54m2, kuchnia, łazienka, piękny
przedpokój z dużym oknem, słonec zne na mieszkanie większe
3-pokojowe. Może być zadłużone.
Oprócz spłaty zadłużenia możliwa
dopłata na zagospodarowanie 889
529 518 - 075 75 432 69

UTO KOMIS
BANASIAK

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

Zamienie na większe - mieszkanie 37 m2 - Zabobrze III, pokój z
aneksem kuchennym, sypialnia,
balkon. Istnieje możliwość dopłaty
- 517 171 750
Z a m ieni ę mieszkanie w ł asno ściowe 27m w Piechowicach (niski
czynsz) na większe mieszkanie 2
pokojowe może być zadłużone - 609
217 481
Zamienię - mieszkanie 2 pokojowe
własnościowe na Zabobrzu z dopłatą
na mieszkanie 4 pokojowe nie duże
w okolicy Cieplic - 691 561 187
Zamienię 118 m na dwa mniejsze Trzy duże pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. IIgie piętro. Przestronne,
nie wysokie, ustawne, słoneczne.
Ogrzewanie c.o. i węglowe (stylowe
piece).Stan mieszkania i budynku
dobry. Ogród, duża piwnica, parking.
Blisko park, muzeum i prokuratura.
Pięć minut do centrum zamienię na
dwa lub sprzedam - 885 519 414
Zamienię obok Rynku - 4 pokoje
67 m na mniejsze z dopłatą - 697
266 681
Z amienię pilnie mieszkanie - 2
pokojowe na Zabobr zu wł asno ściowe z dopłatą na 4 pokojowe nie
duże własnościowe w okolicy Cieplic
- pilnie - 691 561 187
Zamienię większe na mniejsze – 4
pokojowe, o pow. 80m2 wysoki parter, Kiepury na mniejsze 2 pokojowe
z dopłatą - 075 75 42 219

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć - pilnie mieszkanie 2
pokojowe lub kawalerkę na Zabobrzu
do 700zł - 665 682 406
Szukam Domku Lub Mieszkania na
Sylwestra. Mieszkanie min. 2 Pokoje
dzwonić po 18:00 - 512 325 180
Duży garaż lub mały magazyn - 603
300 365
Gar a ż Morcinka, Głowackiego,
Wyczółkowskiego - 666 845 337
Kawalerka - od marca - Razem
z c h ł o pak i em c hc emy w y naj ą ć
niedrogo umeblowaną kawalerkę,
może być w Cieplicach - od marca.
- 784 715 341
Kawalerkę wynajmę w dobrej
cenie dla mnie. Jelenia Góra lub
pobliska okolica. Gwarantuję spokój
- 662 978 088

VW GOLF IV 1.6 16V 2002 , 162TYS
KM , KLIMATRONIK , ABS , ELEKTRYKA, ESP , ALUFELGI; SENSOR DESZCZU, ZAREJ. CENA 23.900ZŁ

BMW 520 1996r. 200TYS. KM WSPOMAGANIE KLIMATRONIK , 2 X AIR
BAG , ABS , ELEKTRYKA , ALUFELGI ,
ZAREJ. MOŻLIWE RATY&nbsp; CENA
18.900ZŁ

Małżeństwo poszukuje mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia,
najlepiej okolice Zabobrza w Jeleniej
Górze, może być częściowo umeblowane cena max. 800 zł + rachunki.
Na okres od 1 - 3 lat lub na czas
nieokreślony - 512 284 030
Mieszkanie 3-pokojowe-centrum 3 spokojne, niepalące studentki chcą
wynająć 3-pokojowe mieszkanie od
01.12 w centrum JG, częściowo umeblowane, ale z pralką i w pełni wyposażoną kuchnią. - 697 570 572
Mieszkanko d o r e m o n t u w y najm ę ma ł e mie s zkanko lub
kawalerkę może być do remontu
- 603 300 365

FORD FOCUS C-MAX , 2.0 TDCI GHIA134TYS. KM , 2004/05 , KLIMARONIK,
TEMPOMAT, KOMPUTER , SENSOR
DESZCZU, ALU, CENA 35900ZŁ

FIAT PUNTO II 1.2 110 TYS. 1999/00,
WSPOMAGANIE,
CENTRALNY,
ALARM, 4 X AIR BAG, KPL. KOŁ ZIMA,
CENA 11900ZŁ

Od listopada - Jestem studentka
UE poszukuje pokoju ( 1 os.) od
listopada. Warunki na pewno są do
negocjacji - 502 332 314
Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Piechowicach.2-3 pokojowe
- 694 003 323

OPEL CORSA D 1.0 2008 12 TYS
WSPOMAGANIE, CENTRALNY , ABS,
RO , ZAREJSTR. , CENA 25500ZŁ

CITROEN C3 1.1 2004/05 29 TYS KM.
WSPOMAGANIE, CENTRALNY, ABS,
ALUFELGI , SALON POLSKA I WŁAŚCICIEL CENA 24500ZŁ

Pilnie w y najm ę - Chc ia ł aby m
zaopiekować się mieszkaniem w
zamian za pełne opłaty czynszowe
na 2-3 lata. 2 pokojowe w Jeleniej
Górze, Cieplicach lub Sobieszowie
na trasie autobusu 7 lub 9. Blisko szk.
podst., z możliwością zameldowania
tymczasowego. Bardzo dziękuję
- 721 397 260
Pilnie wynajmę - małe niedrogie
mieszkanie w Jeleniej Górze lub Cieplicach może być nieumeblowane.
pilne - 518 614 308
Pilnie wynajmę kawalerkę w Jeleniej Górze bądź okolicy. Opłaty od
700- do 800zł (możliwość negocjacji)
plus rachunki. - 507 930 010
Pilnie wynajmę pokój w Jeleniej
Górze - 502 332 314

RENAULT LAGUNA II 19 DCI 120KM
2003 146TYS., KLIMATRONIK, ABS,
ESP, 8 X AIR BAG, HALOGENY, ZAREJ, MOŻLIWE RATY CENA 25900 ZŁ

SEAT IBIZA 1.4 TDI 2006 28TYS. KM,
WSPOMAGANIE,
KLIMATYZACJA,
4 X AIR BAG, ABS, ALUFELGI CENA
28.900ZŁ

Poszukuję mieszkania tanio małe niedrogie - 603 300 365
Poszukuję domu na wsi - na
głębokich peryferiach z możliwością
w ynajmu na dłużej. Ewentualna
opcja kupna po czasie. Może być do
remontu. Odpowiem na absolutnie
każdą ofertę - 792 128 282
Poszukuję do wynajęcia - na
dłużej od około 10 listopada pokoju
z dostępem do internetu w J.G. Mam
26 lat, stała pracę, jestem niekonfliktowy, oferuję również swoją pomoc
we wszelkich pracach domowych,
oczywiście bezinteresownie. Pokój
do 400 zł. Tomek. - 888 224 741

PEUGEOT 307 1.6 HDI 110KM 2005/06
NOWY MODEL, KLIMATRONIK , DUŻA
NAVI, TEMPOMAT, KOMPUTER, ABS,
ELEKTRYKA, RO + ZMIENIARKA ZAREJ, CENA 35.900 ZŁ

RENAYLT SCENIC 1.9 DCI 120KM
2005 KLIMATRONIK, TEMPOMAT,
KOMPUTER, SENSOR ZMIERZCHU I
DESZCZU, 6 BIEGÓW, ZAREJ. CENA
33.900ZŁ

Para wynajmie kawalerkę za 500
zł - 508 778 138
Poszukuję do wynajęcia 2 lub 3
pokojowego mieszkania w Jeleniej
Górze lub okolicy! Najlepiej do 700-

800 zł(ewentualnie plus rachunki).
- 726 106 787
Szukamy mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia, najlepiej okolice
Zabobrza w Jeleniej Górze, cena
max.800 zł. - 889 827 653
Szukam na już mieszkania 2 pokoje
do wynajęcia najlepiej w Piechowicach, na krotki okres - do końca roku.
- 500 122 447
Szukam kawalerki - Mężczyzna
wynajmie kawalerkę w dobrej cenie
w Jeleniej Górze lub okolicy. - 669
483 600
Szukam kawalerki Piechowice
- Umeblowanej kawalerki - 792
212 725
Szukam pokoju od lutego 09 Spokojna, niepaląca studentka 3go
roku germanistyki szuka pokoju, albo
kawalerki do wynajęcia. Najlepiej
w pobliżu KK. Wynajem trwałby od
lutego do końca czerwca 09. Możliwość przedłożenia umowy. Kontakt
jedynie mailowy: gabiizba@poczta.
fm - 606 433 817
Wojan ów, Łomnic a - okolic e
- Szukam do wynajęcia mieszkania
samodzielnego w yposa żonego,
w okolicach Wojanowa Łomnicy...
- 601 240 643
Wynajmę kawalerkę - w okolicach
centrum Jeleniej Góry do 800 zł
z opłatami łącznie. Od ręki - 662
251 010
S z u ka m k awa l e r k i w J e l e ni ej
Górze. - 609 274 026
Pilnie wynajmę kawalerkę bądź
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze lub okolicy.Kontakt po godz.
16.00. - 507 077 822
Szukam kawalerki bądź małego
mieszkanka do wynajęcia w okolicach Sobieszowa bądź Cieplic
- azbud@jelenia.pl - 798 778 961
Wynajmę kawalerkę oś. XX Lecia
- Wynajmę kawalerkę oś. XX Lecia
najchętniej - 605 947 847
Wynajmę kawalerkę tanio, pilnie
najchętniej w Jeleniej Górze do 400
zł plus woda światło gaz może być
stare budownictwo - 695 815 393
W ynaj m ę p o kó j 1 o s o b ow y S tudent ka K K , w y najmie p okój
jednoosobowy najlepiej w okolicach
centrum - 605 690 592
Wynajmę pokój lub mieszkanie
- Wynajmę pokój lub mieszkanie
w Kowarach, Karpaczu lub okolicy
- 513 652 651
Wynajmiemy mieszkanie - Spokojne studentki bez nałogów szukają mieszkania 2-pokojowego lub
kawalerki do wynajęcia od zaraz.
- 609 942 598
Wynajmiemy mieszkanie - Dwie
Spokojne dziewczyny szukają mieszkania do wynajęcia najlepiej od 1
Listopada - 601 386 429

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie dla dwóch osób,
umeblowane, zadbane, osobne
wejście w Sobieszowie – 075 75
534 20
Wynajmę pokój z dostępem do
łazienki, kuchni, mile widziana
osoba starsza, ale nie koniecznie
– 517 184 280
Do wynajęcia pokój z możliwością
garażowania – 695 605 043
2 pokojowe, 56m2 wynajmę - Do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe o
pow. 56m2 na ul. Sygietyńskiego (
Zabobrze 3 ). Cena do uzgodnienia
Proszę dzwonić po 16.00 - 075 76
434 41
3 pokojowe - duże mieszkanie 3
pokojowe z wyposażoną kuchnią
w c entr um Jeleniej G ór y - 6 91
596 024
3 pokojowe do wynajęcia - pierwsze
piętro, blisko Akademii Ekonomicznej - 662 913 412
Atrakcyjny lokal w Kowarach
- do wynajęcia budynek na działalność handlowo-usługową w Kowarach, 70m2 plus zagospodarowana
działka; b.dobra lokalizacja, dogodny
dojazd - 519 179 465
Atrakcyjny nowy lokal 86 m - Pol
ozony przy markecie Jysk i Kaufland,
widoczny,duże witr yny, parking,
wszystkie media. Kontakt: 501 730
905 - 502 538 710
Blisko KK, tanio - szukam współlokatorki do mieszkania studenckiego.
Świetna lokalizacja dla studentów
KK( mieszkanie przy terenie uczelni)
- 691 986 464
Cieplice- wolny pokój - Wolny
pokój do wynajęcia jednoosobowy
dla studenta lub osoby pracującej
- 075 75 52 456
Dam pokój - Do wynajęcia pokój w
Cieplicach. - 075 75 50 397
Dla studentów - Do w ynajęcia
pokój 2 osobowy w mieszkaniu studenckim, bardzo blisko KK. Pełne
wyposażenie, pralka, zmywarka.
Małe rachunki. - 660 548 427

Do wynajecia lokal użytkowy - DO
wynajęcia nowy lokal usługowohandlowy, Kopernika 90 m. kw. - 694
27 25 26
Do wynajęcia - 3 pokojowe w Rybnicy pierwsze piętro ogródek niskie
koszty cena 550 zł - 508 540 698
Do wynajęcia - magazyn 200m2
at rakcy jnie w J eleniej G ór ze z
dogodna komunikacja - 888 371
746
Do wynajęcia 2 pokoje - w mieszkaniu 3 pokojowym, os. Orle. Cena 350
zł. za pokój - 607 561 612
Do wynajęcia kompleks - 200m2
magazyn +80m2 pomieszczenie
magazynowo - biurowe +650m2
utwardzony plac z dogodnym dojazdem w Jeleniej Górze - 888 371
746
Do wynajęcia lokal - Do wynajęcia
nowy lokal handlowo-usługowy 90
m kw., 50,00 zł netto za metr plus
opłaty. Ulica Kopernika, kilkadziesiąt
metrów od Pl. ratuszowego - 694
27 25 26
Do wynajęcia lokal w Kowarach
- do wynajęcia budynek na działalność handlowo-usługową w Kowarach; 65m2 plus zagospodarowana
działka; b.dobra lokalizacja, dogodny
dojazd. - 519 179 465
Do wynajęcia mała kawalerka - W
Cieplicach mała kawalerka dla 1
osoby niepalącej. Ołaty 450zł za
m /c(to wszystkie op ł at y). - 6 0 9
152 257
Garaż - Zabobrze - Do wynajęcia
garaż pr zy ul.Ogińskiego - 69 6
672 627
Garaż do wynajęcia - (murowany
z prądem) okolice ul. Grunwaldzkiej
i Podchorążych Jelenia Góra bratan@poczta.fm - 603 080 888
Hala do wynajęcia w Łomnicy - Do
wynajęcia hala o powierzchni 370
mkw, wysokość w najniższym punkcie 4,10 m, długość 30m, szerokość
12.5m. - 695 434 529
K awale r ka - M ieszkanie do
wynajęcia w Jeleniej Górze, nowe
budownictwo-30m2 Pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka. CO umeblowana z lodówką. Cena do uzgodnienia.- w godz 18-20 - 798 523 541
Kawalerka do wynajęcia - Do
wynajęcia kawalerka na Zabobrzu
I częściowo umeblowana. 500 zł
+ opłaty (100 zł czynsz + liczniki).
Kontakt tylko mailowy magda_s75@
interia.pl - mail
Kawalerka w centrum - Kawalerka w ścisłym centrum Jeleniej
Góry, 1 pokój, w pełni umeblowana i
wyposażona, 600 zł + opłaty i media
- 660 670 909
Lokale handlowe - Dwa lokale w
J.G. 50 m/2 i 70 m/2 . Dobra lokalizacja . Idealne na GAB. LEKARSKIE sklepy gastronomię itp. - 510
124 844
Lokal biurowo -us ługow y - Do
wynajęcia! Lokal biurowo-usługowy
o pow. 30 m2 (2 pokoje). I piętro.
Centr um, bardzo dobr y dojazd.
Parking przy lokalu. Cena do uzgodnienia. - 608 442 373
Lokal do wynajęcia - Mam do
wynajęcia lokal usługowy w Kowarach - 607 307 920
Lokal użytkowy - Posiadamy do
wynajmu lokal użytkowy o pow. 225
,m2 okolice centrum - 601 540 292
Lokal użytkowy w centrum - Lokal
użytkowy do wynajęcia w centrum
Jeleniej Góry - 603 347 415
Lokal w centrum - 86 m2, na
parterze po remoncie. 2500 zł + vat
- 667 219 752
Lokal w centrum Jeleniej Góry Lokal użytkowy do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry - 603 347 415
Maly lokal - tanio - Lokal ok.18m2
w centrum Piechowic wynajmę 550
zł + energia. - 502 169 410
Mam biura do wynajęcia - tanio
- 2 biura przy głównej ul. Wolności
- Gorzelnia 1 - ok 35 m2 2 - ok 80
m2 oddzielna energia, ogrzewanie
gazowe, toaleta, parking kontakt
513 098 128 maciek9911@op.pl
- 513 098 128
Mam do wynajęcia – 2 pokojowe
na Zabobrzu 1000 zł + liczniki - 514
600 101
Mam do w ynajęcia lokal blisko
centrum 65 m2, 70m2.85m2 - 514
600 101
Lokal użytkowy 25m, 2 pomieszczenia najchętniej na gabinet rehabilitacji w centrum Jeleniej Góry
- 504 105 087
Mam do wynajęcia pokój - pilnie
na Wojska Polskiego - tanio - 698
378 004
Mieszkanie - poszukujemy mieszkania 2 studentki KK - 663 046 125
Mieszkanie 2 pokojowe - D o
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
na osiedlu X X-lecia. Mieszkanie
jest częściowo umeblowane. Opłaty:
1000zł/mies + liczniki (woda, gaz,
prąd) + kaucja z wrotna. O fer ta

ważna od 1 listopada. - 504 029
962
Mieszkanie 3 pokojowe - Małżeństwo niepalące chętnie wynajmie
mieszkanie 3 pokojowe, może być
c z ę ś c i owo um e b l owan e. - 5 0 4
187 067
Mieszkanie blisko AE - Dwupoziomowe, 3 sypialnie, salon, 2 łazienki.
Blisko centrum - 662 055 120
Mieszkanie do wynajęcia 47m
- wyposażone - apartament 47m2 w
Cieplicach. Wynajmujący: Zbyszek
- 075 75 52 414
Na kancelarie i gabinety - Na kancelarie lub gabinety duże mieszkanie do wynajęcia - ścisłe centrum
Jeleniej Gór y. Wiadomość : 513
018 455
Nowa kawalerka 500 zł + rachunki
- poszukuje lokatora do nowej kawalerki w cieplicach kolo przystanku
„Pod Koroną” pilne - 793 120 485
Od 1 lutego 20 09 w ynajmę - 2
pokojowe mieszkanie(49 m k w.)
w wieżowcu (IVp.) umeblowane i
wyposażone w niezbędny sprzęt
domowy na Zabobrzu obok Kauflandu, najchętniej studentkom lub
firmie. Odpłatność 700 zł plus opłaty
za lokal i media. Kaucja 1000 zl
- zwrotna po zakończeniu umowy.
- 604 842 511
Pilne p o s zuk u j e my s p o ko j n e j
dziewczyny do pokoju studenckiego
ładne mieszkanko i tanio!! - 691
986 464
S zuka m y wspó ł lokator ki /a do
pokoju w mieszkaniu studencki
obok akademika KK. (minuta od
KK) mieszkanie nowe duże i bardzo
ładne. Miłe i spokojne towar zystwo. Atrakcyjna cena 300zł + prąd.
Naprawdę polecam - 516 485 171
Pokoje - pokoje do w ynajęcia
- 694 258 713
Pokój dla 2 studentek - Tani pokój
2 osobowy na parterze domu jednorodzinnego. Łazienka.Mała kuchnia.
Opłata 270,00 zł od 1 osoby. Żadnych dodatkowych opłat nie ma. Gratis łącza internetowe. Na podstawie
wystawionej Umowy najmu student,
może starać się na swojej uczelni o
dofinansowanie najmu mieszkania
- 880 030 131
Szukamy współlokatorki do 3 osobowego pokoju. Koszt wynajmu:
150zł+rachunki. Miła atmosfera,
dobre warunki, blisko centrum. Kontakt: GG10474417 e-mail: agawa12_
88@o2.pl - 607 246 226
Pokój 2osobowy w komfortowym
mieszkaniu 3-pokojowym. Bardzo
blisko kolegium. Pełne umeblowanie, pralka,zmywarka, balkon. - 660
548 427
Pokój jednoosobowy Cieplice Wolny pokój jednoosobowy w domu
jednorodzinnym - 075 75 52 456
Pomieszczenia gospodarcze
- Pomieszczenia gospodarcze przy
ul. Wolności z możliwości parkingu,
do remontu. - 600 36 15 74
Pomieszczenie halę wynajmę
- Duża hala do wynajęcia przy ul.
Wolności na rożną działalność. 9 zł
za metr - 787 425 227
Pomieszczenie magazynowe
- Lokal od 100 - 200 m w Jeleniej
G ó r ze w y najm ę, du ż a br am a ,
nadaje się np na hurtownie . Budynek
ogrodzony , pilnowany. Niedrogo .
- 661 280 623
Szukamy współlokatorki - Trzy
studentki poszukują czwartej współlokatorki do zamieszkania w mieszkaniu dwupokojowym w Jeleniej
Górze przy ulicy Złotniczej (obok stadionu). Mieszkanie nowe, kompletnie
umeblowane, można się wprowadzić
w każdej chwili. - 602 733 643
Szukam mieszkania - 2 mile i
spokojne studentki z Kolegium Karkonoskiego - 663 046 125
Szukam współlokatora kk - Do
wynajęcia są 2 miejsca w pokojach
dwu i trzy osobowym dla studentów
KK. Blisko szkoły. Może 200 metrów.
Internet w pokojach Naprawdę fajna
atmosfera ul. Grunwaldzka - 798
523 542
Tania stancja dla studentek - Pokój
2-osobowy na parterze domu jednorodzinnego. Łazienka.Mała kuchnia.
Opłata 270,00 zł /osoba Żadnych
dodatkowych opłat nie ma. Gratis
łącza internetowe. Na podstawie
wystawionej Umowy najmu student,
może starać się na swojej uczelni o
dofinansowanie najmu mieszkania.
- 880 030 131
Tania , mała kawalerka - W Cieplicach mała kawalerka w budynku jednorodzinnym dla osoby niepalącej.
Opłaty 450zł za m/c (to wszystkie
opłaty) - 609 152 257
Tanio - miejsce w pokoju 2 os. na
Zabobrzu, świetne warunki - 663
382 836
Tanio do wynajęcia - Szklarska
Poręba pawilon handlowy w centrum – okazja 783 032 707 - 075
64 327 61

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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U m eblowana , w y p o s a ż o n a
kawalerka - 23 m2 na Zabobrzu po
remoncie Ciepła woda i ogrz z sieci.
możliwość podł. int, TV kablówka
i telefon, 400 pln/m. +czynsz (w
sezonie gr zew r z y m 19 0 pln /m.
poza sezonem 100 pln/m.) + media
+ kaucja zwrotna 400 pln. oferta nie
dla studentów - 075 75 23 442
W ydzier ż awię mała szwalnię
- wydzierżawię mała szwalnie w
cieplicach , park maszyn, 11 sztuk,
lub zamienię na samochód do 12.000
- 075 755 01 20
Wydzierżawię lokal 45m2 - na
działalność różna, biuro, ciucholand itp. W Janowicach Wielkich w
centrum. Wc woda ciepła, alarm,
magazynek. Kraty - 603 223 922
Wynajem - Poszukuję współlokatorki/studentki - 075 64 369 69
Wynajmę pół domu - do nie wielkiego remontu 4,5 pomieszczeń w
3 można zamieszkać. wynajmę na
długi okres. - 509 756 317
Wynajmę - Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką dla studentów. Informacje po godz.18 - 075 64 383 05
Wynajmę 3 pokoje - tysiąc złoty +
media na Zabobrzu (meble tylko w
kuchni)proszę dzwonić po 16 - 501
524 641
Wynajmę nowoczesne m2 - Mieszkanie 2 pokojowe w spokojnej dzielnicy, bardzo ładnie w ykończone
1000zł + media - 508 240 830
W ynaj m ę o d 1 lutego 20 0 9 r
- 2 pokojowe mieszkanie(49m kw.)
w wieżowcu (IVp.) umeblowane i
wyposażone w niezbędny sprzęt
domowy na Zabobrzu obok Kauflandu, najchętniej studentkom lub
firmie. Odpłatność 700 zł plus opłaty.
Kaucja 1000 zl - zwrotna po zakończeniu umowy - 604 842 511
Wynajmę pół domu - osobne wejście, 3 pokoje, można zamieszkać
od zaraz - 509 756 317
Wynajmę salę na różne imprezy,
np. 18-nastki. Kontakt: 0 75 76 21
490 - 507 600 791
Wynajmę tanio - szukam współlokatora\ki do mieszkania studenck i e g o, Z a b o b r ze, 2 70 +m e di a .
świetne warunki - 663 382 836
Wynajmę warsztat samochodowy
z wyposażeniem w Podgórzynie
- 505 649 020
Wynajmiemy 2 pokojowe, 54m2,
umeblowane i wyposażone, w cenie
1100zł + kaucja. N. Euro-Dom - 695
384 914
Wynajmiemy 2 pokojowe - w pełni
umeblowane mieszkanie, Jelenia
G óra, Z abobr ze III. 110 0 zł.mc
.N.Euro-Dom - 695 384 914
Wynajmiemy ładne mieszkanie
3 pokojowe, 63m2, umeblowane i
wyposażone, Kiepury w cenie 1250
zł ( w tym czynsz, CO). N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Wynajmiemy 3 pokojowe mieszkanie, umeblowane i wyposażone,
Jelenia Góra, Zabobrze III. 1200
zł.mc. N.Euro-Dom. - 695 384 914

PRACA
DAM PRACĘ
Zatrudnię do pomocy w stolarni
– 506 487 498
P osz u k u j ę o s o b y z t e r e n u
Piechowic lub Sobieszowa udzielającej korepetycji z języka niemieckiego - 885 303 715
Z atrudnię f izjoterapeutę do
gabinetu rehabilitacyjnego - więcej informacji kontakt - 508 170
675
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z
terenu Mysłakowic oraz Szklarskiej
Poręby. Praca na stałe. - 605 097
861
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Angielski korepetycje - Korepetycje z angielskiego dla ucznia gimnazjum Jelenia Góra - 697 074 545
Atrakcyjna praca dla każdego
- Praca w nowoczesnej, wysoko
dochodowej branży. Jako podstawowa lub dodatkowa. 100% szkoleń
od podstaw. Po ok.5 latach stały
bierny dochód - idealna emerytura
- 792 128 282
Atrakcyjna praca dla każdego!
- Zarabiaj z nami na spr zedaży
odpowiedników makowych perfum,
aż 42 % marży! Nie masz obowiązku
zamawiania perfum, co miesiąc, sam
decydujesz o czasie i intensywności
swojej pracy. Do tego każdy może
stworzyć własną sieć dystrybutorów,
przez co będzie miał dodatkowe
dochody z ich sprzedaży! - 667
189 594

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

Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, pow. uż. 125m2, działka 936m2,
garaż w budynku.

Mysłakowice
Domy do sprzedaży w systemie developerskim o pow. od 166 m2, działki
1000-1200m2.

Baman/ka - barmana barmankę
zatrudnię - 510 124 844
Budowlańców - Fachowców
przyjmiemy. Kontakt od 16-18.00
- 503 069 600
B u d owla ń c ó w p r z y j m i e m y
- Przyjmiemy wykwalifikowanego
pracownika w zawodzie murarztynkarz na umowę o prace, wysokie
zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
Cent r u m p r o m o c j i b i z n e s u Działamy w sektorze odżywczym i
kosmetycznym. Poszukujemy odpowiedzialnych ludzi do współpracy.
- Możliwość indywidualnych godzin
pracy - praca w domu lub w naszym
centrum - w perspektywie wysokie
dochody Zgłoszenia na rozmowę
telefonicznie - 607 122 636
Cukiernik - Pilnie przyjmę do
pracy w Karpaczu cukiernika. Super
warunki, bardzo mila atmosfera.
Mogę dać zakwaterowanie - 608
347 475
Dekora zatrudni sprzedawcę na
stanowisko z firanami, wymagane
doświadczenie w handlu, wiadomość
w sklepie przy ul. Sygietyńskiego 14
w godz.11-14 DEKORA - obok sklepu
Carrefour - 075 64 248 74
DHL Express, oddział w Jeleniej
Górze poszukuje kandydatów na
kurierów. Wymagania: - prowadzenie
działalności gospodarczej - auto typu
bus (blaszak) oraz typu kontener (8
palet) - wiek auta max 6 lat. Oferty
proszę składać w oddziale przy ul.
Jana Pawła II 33 (teren Simet).; 694
456 094 - 608 006 537
Dla akt y wnych z samochodem
- Międzynarodowa firma branży
odżywczo-kosmetycznej nawiąże
współpracę z kreatywną i ambitną
osobą z samochodem. - 660 380
398
Dla budowlańc ów - poszukuję
solidnych pracowników - tynkarzy na
agregat, wymagane doświadczenie
i umiejętności przy robieniu tynków
lub duże chęci i motywacja do przyuczenia - 504 932 803
Dla doradców finansowych - Firma
Getin-Finanse poszukuje doświadczonych doradców finansowych.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
CV prosimy w ysyłać na adres :
slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 517 338 931
Dla przyszłych dyrektorów - Jeżeli
chcesz w przyszłości zastąpić mnie
na stanowisku dyr. oddziału zacznij
na to pracować już dziś. Wyślij CV i
list motywacyjny na adres : slawomir.
bozenta@getin-f inance.pl - 667
894 576
Doradca finansowy-Jelenia Góra Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych
i specjalistów OFE. Od kandydatów
oczekujemy: min.śr. wykształcenia,
podstaw znajomości komputera.
Chętnych prosimy o wysłanie CV na
adres mailowy: biurowbk.cu@o2.pl
- 756 465 050
Dozorca parkingowy - Poszukuję
pana, z lekkim lub umiarkowanym

Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

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

8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.

Lwówek Śląski
Dom z 1997r o pow. 218m2 położony na
działce 1651m2.

stopniem niepełnosprawności, do
pracy na strzeżonym parkingu w
Jeleniej Górze. Umowa o pracę,
wynagrodzenie 1126 zł brutto mcznie. Zainteresowanych proszę o
kontakt telefoniczny: 508 040 045
pn-pt 8-16: - 508 040 045

ochrony fizycznej obiektów handlowych na terenie Jeleniej Góry.
Zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę - 665 567 562

praca dla osób z doświadczeniem
i znajomością języka, dla kobiet.
Wyjazdy na 42 dni, zapewniamy
zmienniczkę i dowóz - 075 724 89
60 - 604 656 360

Murarzy, tynkarzy - Firma budowlana przyjmie fachowców w dziedzinie murarz tynkarz, ciągłość zleceń,
wysokie zarobki. Kontakt w dni robocze od 16-18.00 - 503 069 600

Do biura z j. angielskim - Przyjmę
do pracy w biurze osobę ze znajomością języka angielskiego w
stopniu komunikatywnym w mowie i
piśmie. Osobę otwartą, pomysłową z
poczuciem humoru. Zgłoszenia (CV)
proszę kierować na rekrutacja@
opalmed.eu z dopiskiem Handel
Zagr. - 756 453 928

Kelnerka - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni doświadczoną kelnerkę z znajomością języka
niemieckiego. - 502 661 713

Lektor języka angielskiego - Centrum Edukacji ATUT zatrudni lektorów języka angielskiego do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Atrakcyjne warunki wspó łpracy.
Praca w miejscu zamieszkania i okolicy. CV i list motywacyjny prosimy
przysłać na adres: anna.czyzewska@ceatut.pl - 661 933 903

Mur ar z , cieśla, pomocnik Zatrudnię samodzielnego murarza,
cieślę oraz pomocnika murarza.
- 512 538 372

Do pracy na budowie - zatrudnię
- 518 489 001
Do produkcji wentylacji - Firma K&K
Engineering zatrudni pracownia do
produkcji elementów wentylacyjnych, przygotowywania materiałów
do budowy konstrukcji stalowych
oraz innych prac ślusarskich. info@
kk-eng.eu - 501 092 469
Do sprzątania w Szklarskiej Porębie
- Przyjmę chętną osobę do sprzątania obiektu turystycznego w Szklarskiej Porębie w godz. południowych
i popołudniowych. codziennie po
godz. 10:40, umowa o dzieło, zlecenie - 696 046 824
Duże pieniądze - Zainwestuj 2000
w zakup obligacji prężnie działającej
firmy z możliwością zarobku 50% po
I roku oraz możliwością zarobków
do 250 0 0 zł. miesięcznie - 50 4
134 878
Fachowców na budowę - zatrudnimy, umowa, wysokie zarobki, kontakt w godz.16-18.00 - 503 069 600
Firma budowlana - zatrudnimy
fachowców-murarzy tynkarzy na
umowę o prac e, dobre war unki
finansowe. Kontakt od 16 -18.00
- 503 069 600
Firma budowlana - Zatrudnimy
murarzy-tynkarzy fachowców, wysokie zarobki, kontakt od 16 -18.00
- 503 069 600
Firma finansowa - Prężnie rozwijająca się firma z branży finansowej
z d ł ug o let nim do ś w iadc zeniem
poszukuje pracowników. Wymagania: wykształcenie min. średnie,
dyspozycyjność, zaangażowanie,
chęć nauki. Oferujemy: systemy
szkoleń, atrakcyjne wynagrodzenie,
pomoc w rozpoczęciu pracy. CV z
LM proszę przesłać na: gedmus@
wp.pl - 790 432 399
Firma Opal - Med - zatrudni do
telefonicznej obsługi klienta. Umowa
o pracę, stałe godziny pracy, wynagrodzenie 1000 zł netto + premia. CV
proszę przesyłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
Fizjoter apetuka - Hotel ze
Szklarskiej Poręby poszukuje fizjoterapeuty - 075 75 28 000

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

Fizjoterapeuta - Centrum Edukacji ATUT zatrudni fizjoterapeutę do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
w przedszkolu w Jeleniej Górze. CV
i list motywacyjny prosimy wysyłać
na adres: anna.czyzewska@ceatut.
pl - 661 933 903
Fryzjerkę (fryzjera) - damskomęski od zaraz w salonie fryzjersko
- kosmetycznym - 501 468 300
Fryzjerkę / kosmetyczka - Fryzjerkę (fryzjera) damsko-męski od
zaraz w salonie fryzjersko- kosmetycznym. Wynajmę pomieszczenie
kosmetyczce na własną działalność,
wyposażone - 501 468 300
Grafików DTP - Firma FX Sport
zatrudni grafików znających dobrze
Adobe Illustrator i język angielski.
Prosimy o wysyłanie CV i Listów
Motywacyjnych na adres: s.lamch@
vergesport.pl lub zadzwonić - 075
64 50 830
Gwa r ant Pozna ń sp. z o.o. P o s z u k u j e m y p r a c o w n i kó w d o

Inwestycje axa - Weź przyszłość
w swoje ręce! Zadbaj o swoje marzenia! - 723 188 847

Kelnerka - Hotel „Sasanka „
zatrudni kelnerkę - 075 75 28 000
Kelner /kelnerka - Hotel 3 gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
Kelnera/Kelnerkę na umowę o pracę
- 605 154 020
Kierowca b,c - Kierowca kat. B,C
szuka pracy. Jestem dyspozycyjny,
posiadam badania lekarskie łącznie
z samepidem. - 600 055 024
Kierownik działu boisk - Firma
ARIM z Jeleniej Góry poszukuje
kierownika Działu Boisk z wykształc eniem w y ż s z y m budow lany m.
A p lik ac j e:dar ius z @ar im.c o m.p l
- 601 973 789
P osz u k u je m y 5 o s ó b, k tó r e
moglibyśmy przeszkolić i umiejscowić jako konsultanta-doradcę d/s
kondycji , zdrowia i figury. Zgłoszenia: list motywacyjny i CV na adres
phu.lucyna@wp.pl - 605 208 508
Konsultant żywieniowy - Poszukujemy 5 osób, które przeszkolimy
i umiejscowimy jako konsultanci
- doradcy żywieniowy w Jeleniej
Górze. Aplikacje proszę kierować
na adres: wellnestrend@op.pl z
dopiskiem praca - 601 681 183
Kosmetyczce wynajmę pomieszczenie w salonie fryzjersko - kosmetycznym na usługi kosmetyczne
od zaraz ( atrakcyjne warunki) do
uzgodnienia po obejrzeniu lokalu na
Zabobrzu - 501 468 300
Kosmetyczka - Hotel „Sasanka”
zatrudni kosmetyczkę do autoryzowanego salonu Thalgo. - 075 75
28 000
Księgowa - Zatrudnię do biura
rachunkowego po studiach. Oferty
zawierające CV i list motywacyjny
proszę przesyłać na adres edytamakowska2@wp.pl - mail
Legalna dla opiekunek - Niemcy
- Sprawdzone miejsca pracy, w okolicach Stuttgartu, Monachium, Ulm,

Abc

97/1

przedam
P T. N RM : S po ko je ,
2
e,
ni
ka
sz
ie
m
x xxx xxx
67m2 - Tel. xx

e uż yw ać
Pr os im y ni ę, ć, ł, ś,
- ą,
polskich liter ści smsa
ń, ó, ż, ź w tre
ów)
(do 160 znak
16
71
er
m
nu
na
m
- 1,22 z vate
J
LI
YŚ
W

Lektor języka włoskiego - Szkoła
językowa z Jeleniej Góry poszukuje
lektora języka włoskiego. Kontakt :
075 64 24 690 - 075 64 24 690
Logorytmika - Centrum Edukacji
ATUT zatrudni osobę do prowadzenia zajęć logorytmiki z dziećmi w
wieku przedszkolnym. Poszukujemy
logopedów lub pedagogów z przygotowaniem muzycznym. CV i list
motywacyjny prosimy wysyłać na
adres: anna.czyzewska@ceatut.pl
- 661 933 903
Magazynier- konserwator
palet - Wepa Professional Piechowice S.A. zatrudni pracownika na
stanowisko magazyniera-konserwatora palet EURO. Wymagania:
w ykształ. min. zawodowe, zna jomość obsługi komputera, mile
widziane uprawnienia na wózki
widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl - 075 75 478 18
Malowanie + r ynny - Montaż
rynny, malowanie zewnętrze niedużego budynku- praca pilna! Wymagam solidnego wykonania. - 601
974 321
Mec h anika s a m o c h o d o we g o
- Zatrudnię mechanika samochodowego zarobki do 2000 tys. - 608
210 531
Mgr fizjoterapii - pr zyszła mgr
fizjoterapii, broniąca się w tym roku
akademickim szuka pracy w zawodzie lub na stanowisku pokrewnym
- 788 901 121
Mobilny doradca - Agencja Finansowa, poszukuje Doradców. Oferujemy: szkolenia, umowę o pracę,
w ynagro dzenie st a ł e+prow izj ę,
telefon, palmtop, samochód w zależności od wyników. Wymagamy: min
wyksz. średnie, zaangażowania,
nastawienia na cel.CV proszę przes łać na:agnieszka.br zezinska@
pbspolska.com.pl - 515 227 040
Monte r a s t o l a r k i o k i e n n e j Zatrudnię montera z doświadczeniem do montażu stolarki okiennej i
drzwiowej - 601 89 11 61

Najlepsze ofe na rynku! - Zadbaj
o swoją emeryturę!!! Nie daj się
wylosować! Zadzwoń! - 723 188
847
Nauczycielka w UK - Obowiązki:
pomoc w odrabianiu prac domowych
i nauce, pomoc w drobnych pracach
domowych. Wynagrodzenie miesięczne min 400 funtów netto /praca
25 godzin tygodniowo, płatne nadgodziny Baby Care agencja pracy
ul.1Maja 61, 44-335 Jastrzębie Zdrój
- 032 450 44 00
Na budowę - murarzy tynkarzyfachowców przyjmiemy, umowa o
prace, dobre zarobki, kontakt od
16-18.00 - 503 069 600
Na produkcji - WEPA Professional
Piechowice S.A. zatrudni pracowników produkcyjnych (mężczyzn).
Wymagania: wykształ. min. zawodowe o kierunku elektromechanicznym, mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe. Kontakt: Piechowice
ul. Tysiąclecia 49, wokon@wepro.
com.pl. - 075 754 78 18
NZOZ zatrudni mgr fizykoterapii
- NZOZ zatrudni mgr fizykoterapii
na dogodnych warunkach. - 605
831 706
Oferta dodatkowego dochodu
- Zostań dystrybutorem - konsultantem produktów perfumeryjnych firmy
FM Group i zarabiaj sprzedając perfumy o zapachach alternatywnych
do znanych światowych marek. Z
własnej sprzedaży zarabiasz ponad
40%. - 663 777 093
Oferta pracy - Jeżeli masz więcej
niż 30 lat, dysponujesz samochodem, umiesz obsługiwać komputer,
jesteś pozytywnie nastawiony do
życia, masz dobrą pamięć oraz
umiejętność szybkiego kojarzenia,
ale pr zede wszystkim chcesz w
życiu osiągnąć sukces - Prześlij nam
swoje CV na adres e-mail: biuro@
stepien.org.pl
Opieka okolice Hannoveru - Opieka
nad Panią w wieku 88 lat. Porusza
się samodzielnie. Pomoc w prowadzeniu domu - 075 72 48 960
Opieka okolice Stuttgartu - Opieka
nad Panem na wózku inwalidzkim
w okolicach Stuttgar tu - 075 72
48 960
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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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OG£OSZENIA
Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Orkiestra - Firma Zloty Widok
poszukuje orkiestry na Sylwestra
075 76 21 553 - 604 151 469
O soby do wspó ł pracy - pilnie
poszukujemy osób do współpracy
branża ubezpieczeń - 502 037 880
Osoby na inwentaryzację - Poszukujemy młodych osób do przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie
Jeleniej Góry. Inwentaryzacja ma
się odbyć w nocy 16.11.-17.11.2008.
Stawka za godzinę 5zł- wynagrodzenie wypłacane po zakończonej
pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - 664
043 530
Podejmę pracę - Pilnie podejmę
pracę w ochronie - 723 174 211
Pokażę jak zdobyć - Dobrą pracę
i pieniądze. Zapraszam chętnych
do zmiany lub zdobycia nowego
zawodu. Ważne są chęci i upór.
Jeżeli posiadasz minimum średnie
wykształcenie i chcesz się rozwijać
w branży finansowej to wyślij CV i list
mot na adres : slawomir.bozenta@
getin-finanse.pl - 517 338 931
Praca - Podejmę pracę w ochronie
- 723 174 211
Praca - Praca na 1/2 etatu + wysokie prowizje. Jeżeli chcesz zarabiać
, nie interesuje Cię siedzenie w
biurze , jesteś dynamiczny i uparty
w dążeniu do celu to wyślij swoje CV
na adres ; slawomir.bozenta@getinfinance.pl - 517 338 931
Dor adztwo Finansowo Ubezpiec zeniowe. W ysok ie z arobk i.
Profesjonalne szkolenia. Wymagane
wykształcenie min. średnie, niekaralność, Zapraszam praca@europartner.zgorzelec.pl - 503 030 892
Praca dla ambitnych Getin-finance
poszukuje doradców finansowych.
Wykształcenie minimum średnie.
Oferujemy umowę o pracę, pensję stałą i prowizję. System szkoleń. Możesz zdobyć nowy zawód
- wystarczą tylko chęci. CV wyślij:
slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 517 338 931
Praca dla dynamicznych - Jeżeli
masz w naturze dynamiczne działanie, nie potrafisz usiedzieć w jednym
miejscu, chcesz dobrze zarabiać,
praca jest dla Ciebie wyzwaniem a
nie problemem to wyślij CV i list mot
na adres : slawomir.bozenta@getinfinance.pl - 517 338 931
Praca dla fachowców - zatrudnimy
murarzy, tynkarzy, wysokie zarobki,
kontakt od pon. do piątku od 1618.00 - 503 069 600

Praca dla fryzjerów - Dobrze potrafisz pracować, zarobisz minimum
2000 zł. - 665 107 420

Pr acowników budowlanych Praca we Wiedniu dla pracowników
budowlanych - 00436769353027

Praca dla uczniów i studentów Zatrudnię OD ZARAZ osoby uczące
się (17-26 lat) na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska:
KASJER, PRACOWNIK HALI. Oferujemy: umowę zlecenie, dogodne
godziny pracy, bezpłatne szkolenia,
NOWE stawki godzinowe. Wymagana aktualna książeczka sanepidu
- 664 043 530

Pracownik gospodarczy - Pałac
Łomnica Sp. z o.o. poszukuje pracownika gospodarczego w domu i
ogrodzie. Najlepiej pana w średnim
wieku, solidnego i uczciwego. Kontakt tel. 075 71 304 60, e-mail hotel@
palac-lomnica.pl - 075 71 304 60

Praca Karpacz - przyjmę dyspozycyjną panią do pracy na recepcji w ośrodku wczasowym Irena.
zapewniam zakwaterowanie - 691
503 540
Praca stomatolog - Areszt Śledczy
w Jeleniej Górze zatrudni na 1/2
etatu na stanowisku cywilnym stomatologa. - 075 75 40 355
Pr aca w biurze nieruchomości
- Przyjmę osobę otwarta komunikatywną samodzielną z samochodem
do pracy w biurze nieruchomości,
płaca prowizyjna kontakt (CV ) email :wandazur@gmail.com - 604
508 308
Pr aca w centrum ogrodniczym
- Stała praca w Centrum Ogrodniczym jako sprzedawca-magazynier
lub sprzedawca kosiarek i narzędzi.
Mi ł y, kontak tow y, bez nał ogów.
Zarobki 120 0,- Proszę o CV ze
zdjęciem na biuro@agro-jg.com.pl
- 602 195 714
Pr aca w centrum ogrodniczym
- Praca w Centrum Ogrodniczym
jako sprzedawca kosiarek i narzędzi
oraz praca jako magazynier. Myły,
sumienny, uczciwy. Zarobki 1200,Proszę o CV ze zdjęciem na biuro@
agro-jg.com.pl - 602 195 714
Pr aca w sklepie spoż y wcz ym
- Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Cieplicach sprzedawcę.
Wymagania: doświadczenie w handlu i znajomość kasy fiskalnej. Mile
widziane panie na emeryturze lub
rencie - 697 222 334
Praca w sklepie spożywczym Zatrudnię na etat do pracy w sklepie
spożywczym praca na dwie zmiany
mile widziana znajomość komputera
i kasy fiskalnej CV można przesyłać
na maila z1381@zabka.pl - 501
402 406
Pracownicy produkcyjni! - Firma
„WOJ-KAT” zatrudni od listopada
osoby do pracy na produkcji w Jeleniej Górze! Więcej informacji pod
numerem: (75) 647 55 64; e-mail:
wojkat@wojkat.eu lub osobiście w
biurze na ul. Morcinka 33 w Jeleniej
Górze - 509 500 469
Pr acownikó w b u d ow l a nyc h
- zatrudnimy wykwalifikowanych pracowników murarzy-tynkarzy , umowa
o pracę, wysokie zarobki kontakt od
16-18.00 - 503 069 600

Salon samochodowy Auto Centrum Dolnośląskie w Jeleniej Górze
zatr udni handlowc a - kobietę z
doświadczeniem w branży. CV wraz
ze zdjęciem proszę przesyłać na
adres biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl - 075 646 98 00
Arim Sp. z o.o. poszukuje specjalisty ds. realizacji z wykształceniem
wyższym budowlanym. Aplikacje:
dariusz@arim.com.pl - 6 01 973
789
Arim Sp. z o.o. z Jeleniej Góry
poszukuje specjalisty ds. reklamacji
z wykształceniem wyższym budowlanym lub technicznym. Aplikacje:
dariusz@arim.com.pl - 6 01 973
789

Stacja BP - pracownik techniczny
- Jelenia Góra - praca na pełen etat,
nie w y magamy do świadc zenia,
mile widziani studenci zaoczni, lecz
nie tylko. Oferty na e-mail 470@
bpsc.nazwa.pl. Dołącz do naszego
zespołu ! - 075 075 41 2 42

Jacek tel. 508 082 888

Opiekunka do dziecka - ponawiam ogłoszenie - pilnie poszukuję opiekunki do sześcioletniej
dziewczynki. Opieka polegałaby na
zaprowadzaniu dziecka do szkoły
i opiece w przypadku, gdy dziecko
byłoby chore. Mieszkam w centrum.
- 511 689 027

Salon Fryzjerski - Dobrze prosperujący Salon Fryzjerski - Zabobrze zatrudni fryzjerkę i fryzjera z
wysokimi kwalifikacjami, poważne
oferty pod numerem telefonu - 509
330 837

Sprzątanie - zatrudnię panią do
sprzątania w okolicach Kostrzycy
- 693 312 066

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Sylwia tel. 500 014 214

Roznoszenie ulotek w centrum
- Witam zatrudnię dwie młode osoby
do roznoszenia ulotek w centrum miasta, stawka za godz. 6 zł. Codziennie
po 4 godziny. Firma zatrudniająca FX
Work - 664 043 532

Pracujesz kiedy chcesz - Agencja
Nieruchomości Meritum - zatrudni
operatywne osoby do pracy w nieruchomościach. Wynagrodzenie
prowizyjne. Kancelaria Karkonoska
Jelenia Góra ul. Sudecka 13a Janina
Machowska - 502 101 642
Programista asp/vb/sql - Poszukuję dwóch programistów do pracy w
irlandzkiej firmie na terenie Jeleniej
Gór y. Wymagania: HTML, ASP/
VBScript, JavaScript, SQL Komunikatywny angielski. email: AnnaL@
advancedfieldsolutions.com - 607
414 164
Programista java/Jelenia Góra
- Dla naszego klienta, lidera z branży
optycznej poszukujemy kandydata
na stanowisko Porgramista Java.
Miejsce pracy: Jelenia Góra. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowane osoby proszę by
przesyłały swoje CV na adres ok@
hrc.com.pl - 502 890 617
Przedstawiciel handlowy - kierowcy z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów typu bus do pracy w
hurtowni pasmanterii. Poszukujemy
mężczyzny w wieku powyżej 30 lat,
odpowiedzialnego i kulturalnego.
Oferujemy umowę o pracę i motywujące wynagrodzenie. Prosimy o
CV: franczak@hurtownia-irena.pl
- 606 785 230
Pr zygotowanie p r o dukc ji Firma K&K Engineering zatrudni
pracownika na stanowisko specjalisty d/s przygotowania produkcji.
Wymagania: - dobra znajomość
obs ługi komputera - znajomość
r ysunku technicznego - umiejętność kierowania zespołem - mile
widziana znajomoś ć zagadnień
went ylacyjnych info@kk- eng.eu
- 501 092 469
Przyjmę murarza - Przyjmę samodzielnego murarza Praca min w
Jeżowie Sudeckim info. po godzinie
17 - 512 538 372
Recepcjonista/ recepcjonstka
- Hotel „ALPEJSKI”**** w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę/recepcjonistę z dobrą znajomością języka niemieckiego oraz programu REHOT.
CV wraz ze zdjęciem proszę przesłać na adres: hotel@alpejski.pl.
- 697 990 149
Re c ep c jonistka - H o t e l
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie
zatrudni na stałe recepcjonistkę.
- 075 75 28 000

Szukam informatyka - szukam
dobrego informatyka który pomoże
mi zrobić stronę internetowa mojego
gospodarstwa agroturystycznego
PILNE - 609 406 958
Szukam pracy - Podejmę pracę w
ochronie - 723 174 211
Szukam pracy jako kierowca szukam pracy jako kierowca międzynarodowy kat. b praktyka lata
w transporcie międzynarodowym
- 722 304 044
Szukasz pracy-zadzwoń - Nowoczesna forma pracy, możliwość
dobrych zarobków, 100% szkolenia
w firmie. Nie ubezpieczenia i nie
sprzedaż. Praca również jako dodatkowa - 79 212 82 82
Ślusarza - Firma K&K Engineering zatrudni pracownia do produkcji elementów wentylacyjnych,
przygotow y wania materiałów do
budowy konstrukcji stalowych oraz
innych prac ślusarskich. info@kkeng.eu - 501 092 469
Teleankieter Jelenia Góra - Oferujemy: Pracę stałą w zależności od
dyspozycyjności, w grupie od 9-15
lub w grupie od 15-21- pracę można
traktować jako zajęcie dodatkowe
do studiów. Atrakcyjne wynagrodzenie ok. 7,5 brutto/h plus premie
Możliwość zdobycia doświadczenia
Cv na adres j.kucharek@mands.pl
- 506 866 492
Telemarketing - Firma Finansowo - Prawna poszukuje osób
chętnych do pracy na stanowisku
telemarketera. Zgłoszenia na adres:
jolanta.storta@gmail.com - mail
Tłumacz niemieckiego - Zlecimy
tłumaczenie stron WWW na język
niemiecki - zdalnie. Praca dorywcza. Szczegóły: biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
T ynkowanie m a s z y n o w e Przyjmę od zaraz osobę do tynkowania. Umowa o pracę, stałe
wynagrodzenie. Osoba bez nałogów.
Kontakt: 791 019 554 - 791 019 554
Warsztat wulkanizacyjny - Auto
C entr um D olno śląskie z atr udni
Pana z doświadczeniem do obsługi
sprzętu na wulkanizacji - wymiana
opon. Podanie wraz CV proszę
przesyłać na adres biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl lub składać
osobiście w salonie f ir my Auto
Centrum Dolnośląskie ul. Mostowa
2 - 075 646 98 00
Poszukujemy osoby na stanowisko programista PHP - webmaster.
Wymagana bardzo dobra znajomość
PHP, HTML, CSS. Dobra znajomość
JS, AJA X. Dobra znajomość baz
danych, w szczególności MySQL.
Szczegó ł y: biuro@net factor y.pl
- 509 202 060
W sp ó ł p r a c a - N a w i ą ż e m y
współpracę z osobami mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w celu prowadzenia prezentacji handlowych i biznesowych. List
motywacyjny i CV prosimy przesłać
na adres e-mail: crw.team@wp.pl
- 605 588 280
Zabezpiecz się na przyszłość!!
- Już teraz zacznij dbać o swoją
przyszłość! Oszczędzaj i inwestuj w
siebie!! - 723 188 847
Poszukiwana osoba do pracy w
zakładzie optycznym w charakterze
sprzedawcy. Wymagania: kreatywność, samodzielność. Oferty proszę
przesyłać: mariozg@poczta.onet.pl
- 602 30 82 31

Zatrudnię kucharza do pizzerii z
dobrą znajomością kuchni włoskiej
- 665 163 087
Firma budowlana zatrudni spawacza-hydraulika - 508 936 573
Z at ru d ni ę k i e r owc ę k at . b Zatrudnię osobę na stanowisko
kuriera. Wymagany uregulowany
stosunek do służby wojskowej, świadectwo niekaralności, prawo jazdy
kat. B oraz znajomość byłego woj.
jeleniogórskiego. Cv proszę przesyłać na adres sslaz@dpd.com.pl
Zatrudnię kobietę w wieku 2035 lat do salonu gier w Bolesławcu
- 888 872 887
Zatrudnimy kucharza do restauracji przy ulicy 1go Maja w Jeleniej
Górze. Wszystkie informacje pod
telefonem. Bardzo pilne. - 513 050
742
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem zarobki
do 2000tys. - 608 210 531
Dobre wynagrodzenie - zatrudnię
na budowie. Nie wymagane umiejętności. Praca na wysokościach.
Wynagrodzenie min. 2500 zł. - 722
338 298
Mec h anika s a m o c h o d o we g o
zatrudnię - 608 210 531
Z at r u d ni m y b u d o w l a ń c ó w Murarzy tynkarzy z doświadczeniem
zatrudnimy na umowę o pracę, wysokie zarobki. Kontakt od 16-18.00
- 503 069 600
Z atrudnimy kelnera /kelnerkę
- Hotel „ALPEJSKI” **** w Karpaczu zatrudni kelnera/kelnerkę ze
znajomością języka niemieckiego.
CV ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres: biuro@alpejski.pl - 601
77 52 78
Zatrudnimy kucharza - do pracy
w obiekcie w Karpaczu. Praca stała
- 691 957 276

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy – obojętnie, jaka
– 517 184 280
Posprzątam biura, sklepy lub
przychodnię – grupa inwalidzka
– 075 64 27 017
Zaopiekuję się dzieckiem lub
starszą osobą – 516 021 772, 510
422 988
Podejmę każdą pracę chałupniczą
– 503 465 956
Szukam pracy jako piekarz - uwaga
ważne! do wagi, do stołu lub jako
pomocnik kierowcy przy rozwożeniu
towaru, pieczywa itp. - 885 918 282
Zaopiekuję się osobą starszą,
posprzątam, ugotuję. Jestem solidna
i uczciwa. Najchętniej Cieplice - 513
485 763

Do świa d c zony, o p e r at y w ny
- Mężczyzna 48 lat, średnie techniczne w trakcie studiów. Kierownik
Administ r acy jno - g o sp o darc z y,
doświadczenie w pracy z ludźmi,
zorganizowany, kreatywny- oczekuje propozycji pracy w podobnym
charakterze. Tylko etat- współpraca
wykluczona. e-mail: tadeusz@pecikiewicz.pl - 692 144 073
Ekonomistka poszukuje pracy
- Ekonomistka ze średnim zawodowym wykształceniem podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry lub
okolic. Jestem osoba: odpowie dzialną, pracowitą oraz uprzejmą.
Proszę o ofer ty na dres e -mail:
Sonne-S2@wp.pl - 793 447 101
Ekonomistka szuka pracy - Ekonomistka szuka pracy, jestem osoba
odpowiedzialna, zdyscyplinowana i
sumienna. Szukam pracy na terenie
Jeleniej Gór y lub okolic. e-mail:
sonne-s2@wp.pl - 793 447 101
Elektryk szuka robót - Posiadam
Firmę-uprawnienia. Mogę wykonać
szybko, solidnie i nie drogo, wszelkie
prace elektryczne,pomiary+z pełną
dokumentacją odbioru przez ZE.
- 516 429 397
Emerytka, 1/2 etatu, Karpacz
- Emerytka z Karpacza poszukuje
pracy na pół etatu - 509 156 583
Emeryt podejmie pracę - sprawny
emeryt, wykształcenie średnie energetyczne, znajomość komputera, z
samochodem na gaz - 698 674 272
Florystyka - Dekoracje kwiatowe na różne okazje. Kościoły, sale
konferencyjne, bankietowe, dekoracje sezonowe - 692 361 641
I n fo r m atyk - s zukam pr ac y
- Ambitny, odpowiedzialny, potrafię
pracować w grupie bądź samodzielnie. Ponad 6 lat doświadczenia na
stanowisku Informatyk/Admin. Sieci,
Prawo jazdy kat. B, znajomość j.
angielskiego. Obecnie pracuję i
mogę podjąć nową pracę w ciągu 2
tygodni. Szukam pracy ze względu
na zmianę miejsca zamieszkania
- 698 640 914
I grupa renty - Jestem 42 letnią
kobietą na rencie, od 3 lat pracuję w
domu na komputerze (wprowadzanie danych do programu), szukam
podobnej pracy, też w domu. Mam
duże doświadczenie w takiej pracy.
Dodatkowo uczę się drugi rok hiszpańskiego. Mój e-mail daga-ewa@
o2.pl - skype dagagiga - 607 530
467
Jako kierowca - zaopatrzeniowiec z
możliwością zrobienia kategorii C+E.
Kategoria B, wieloletnia praktyka,
własne auto, komunikatywność i
zaradność. Język hiszpański. e-mail:
karaluch@terra.es - 603 699 159

Szukam pracy chałupniczej składanie długopisów, adresowanie kopert
lub cokolwiek - 663 361 426

Jako stróż i konserwator - Szukam
pracy jako stróż konserwator „złota
rączka” z zakwaterowaniem + ok.
1000,- W przypadku braku zasięgu
proszę o smsa to oddzwonię. JAKUB
- 516 550 025

Mam 32 lata poszukuje jako kierowca na busa lub inne propozycje
- 516 666 617

Kelner - Profesjonalna pomoc barmańsko - kelnerska przy organizacji
bankietów, wesel itp. - 501 710 905

Dj, prezenter muzyczny, wieloletnie
doświadczenie (dotychczas Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą dyskoteki, wesela, bankiety
- 501 459 725

Kierowca /dostawca / kat b
- Szukam pracy stałej jako kierowca
dostawca prawo jazdy kat B - 605
886 614

Kucharz poszukuje pracy, także
bankiety, wesela itp. - 603 281 972
23 letni technik podejmie pracę - 23
lata, technik informatyk (spec. sieci
komputerowe), prawojazdy kat.B,
podejmie pracę w zawodzie, lub
pracę w biurze, a także jako kierowca, magazynier. Z chęciom przyuczę się także do zawodu mechanik,
wulkanizator itp. muminus@interia.pl
lub - 725 123 513
Mężczyzna 50-lat, wykształcenie
średnie techniczne, prawo jazdy,
obsługa komputera, zdyscyplinowany, sumienny, niechorujący, niepalący-poszukuje pracy z umową o
pracę - 075 76 121 05
Budowa dróg - Technikum Budowlane (drogi i mosty kołowe), Politechnika Poznańska(Budownictwo
komunikacyjne)znajomość programu
Droga, Auto Cad, Pakiet Of fice,
prawo jazdy kat. B, wiek 25 lat - 665
648 002
Budowlaniec - Duże doświadczenie w pracy na budowach, wykończeniówka, 33 lata, prawo jazdy. Na
terenie Jeleniej Góry podejmę prace
od zaraz - 669 822 892
Budowlaniec - 33 lata, ogromne
doświadczenie w pracy na budowie,
w ykończeniówka itp. Poszukuje
pracy na terenie Jeleniej Gór y,
stawka minimalna na godzinę to 13
zł. Interesuje mnie wynagrodzenie
tygodniowe. Tylko u uczciwego pracodawcy! - 669 822 892
Do d atkowo w K a r p a c z u podejmę prac ę od poniedziałku
do piątku do południa 3-4 godziny
dziennie - 696 889 882
Dorywczo w Karpaczu - podejmę
pracę na 3 - 4 godz. dziennie od
poniedziałku do piątku do południa[sprzątanie...itp] - 696 889 882

Kierowca a,b,c+e szuka pracy
- Szukam pracy jako kierowc a.
Posiadam prawo jazdy kat. A,B,C+E,
kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia
na wózki widłowe, książeczkę sanepidu. Interesuje mnie głównie praca
popołudniami, nocami i w weekendy.
- 507 287 927
Kierowca b, c. Jestem dyspozycyjny - 600 055 024
Kierowca b, c - 882 505 079
Kierowca b, c - posiadam 16 lat
doświadczenia, transport krajowy
lub międzynarodowy - 518 155 587
Kierowca b c e - Podejmę prace w
charakterze kierowcy posiadam kurs
na przewóz rzeczy ważne badania
psychotechniczne kartę kierowcy
oraz umiejętności - 783 493 497
Kierowca b c e 30 lat - szukam pracy w charakterze kierowcy
doświadczenie 12 lat wykształcenie
średnie - 502 594 114
Kierowca kat b - Podejmę pracę
jako kurier, kierowca w hurtowni na
terenie byłego województwa dolnośląskiego - 516 128 872
Kierowca kat b - 25 lat szukam
ciekawej pracy za sensowne pieniądze. Najchętniej jako kierowca
- 792 696 386
Kierowca kat b - podejmę pracę
jako kierowca - dostawca wiek 30 lat
- 606 360 139
Kierowca kat b lub c - szukam
pracy jako kierowca kat b lub c - 695
435 047
Kierowca kat b podejmie pracę
- 25 lat szukam ciekawej pracy za
sensowne pieniądze. Najchętniej
jako kierowca - 792 696 386
Kierowca z autem - poszukuje
pracy po godzinie 15, wiek 27 nie
karany, prawko kat. B własne auto

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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osobowe, chęci do pracy. kurier,
rozwożenie pizzy, malowanie, tapetowanie, prace fizyczne lub inne
propozycje - mogę robić wszystko
- Cieplice - 662 077 015
Kobieta podejmie pracę - Kobieta,
29 lat (prawo jazdy kat B, własny
samochód, obs ługa komputera)
podejmie pracę w Jeleniej Górze
mail: anna11123@wp.pl - mail
Kobieta szuka pracy - Podejmę
pracę jako pomoc kuchenna, sprzątanie mieszkań, pomieszczeń biurow ych w Jeleniej G ór ze - 6 0 9
494 710
Kucharz z kilkuletnim doświadczeniem podejmie pracę, preferowany Karpacz - 790 782 028
Kucharz podejmie pracę pilnie
- od zaraz nawet z możliwością
zakwaterowania - 785 160 272
Kuchar z z doświadczeniem podejmę pracę jako kucharz duże
doświadczenie w kuchni polskiej i
włoskiej, duże umiejętność w przygotowywaniu imprez zorganizowanych - 781 880 914
Kuchmistrz - Kuchmistrz z wieloletnim doświadczeniem szuka pracy
znajomość kuchni śródziemnomorskiej - 603 178 244
Małżeństwo poszukuje pracy
- (50-latki) doświadczenie w pracy
biurowej, księgowości, hotelarstwie
- 695 097 906
Masażystka, fizjoterapeutka Jestem dyplomowanym technikiem
masa ż yst ą. O becnie jestem na
drugim roku fizjoterapii zaocznie.
Podejmę pracę w zawodzie i bliską
mojemu wykształceniu. - 691 687
680
Mechanik sprzedawca z zawodu
mechanik z wykształceniem średnim
pełnym znajomość firm produkujących części do samochodów pracowałem w sklepie motoryzacyjnym,
prawojazdy kat. b podejmę pracę
nie dotyczącą mojego zawodu - 723
342 736
Mechanik podejmie pracę - szukam pracy jako mechanik 15 lat stażu
- 604 491 620
Mgr f ilologii angielskiej - UAM
w Poznaniu podejmie się pracy.
Jestem osobą uczciwą, inteligentną
i kreatywną. Posiadam wiele umiejętności, o których bliżej w moim CV
- 663 883 200
Mg r p o d e j m i e p r ac ę - M ł o d y,
ambitny, uczciwy mgr podejmie pracę
w ekonomii, finansach, rachunkowości, itp. Bdb. znajomość j.niemieckiego w mowie i piśmie, wzorowe
zachowanie, wysoka kultura osobista. Doświadczenie poparte realnymi
umiejętnościami oraz szeroką wiedzą, pełny profesjonalizm k.jaworski@op.pl - 500 593 073
Miła studentka szuka pracy - Miła,
odpowiedzialna i towarzyska studentka UE poszukuje pracy na 1/2
etatu na terenie Jeleniej Góry. Proszę o kontakt - 661 562 752
Młoda dziewczyna szuka pracy
- mam 22 lata poszukuję pracy w
dowolnym zawodzie posiadam średnie wykształcenie i roczny staż pracy
w charakterze kasjer handlowiec.
Pełna dyspozycyjność, uczciwość i
komunikatywność. Ofertą towarzyskim dziękuje. - 664 886 985
Młoda dziewczyna szuka pracy
- mam 22 lata posiadam 3 letnie
doświadczenie jako kelnerka - barmanka. Podejmę prace w dowolnym
charakterze od zaraz. Towarzyskim
dziękuje - 517 546 883
Młody po studiach - 25 lat, studia
ekonomiczne, b.dobra znajomość
obs ł ugi komputera, pakietu MS
Office, urządzeń biurowych, prawo
jazdy kat.B, b.dobra znajomość j.angielskiego, umiejętności analityczne,
szybkie przyswajanie wiedzy, komunikatywny, rzetelny e-mail: leskaz1@
o2.pl - 693 873 495
Niemiecki/komputer/prawo
jazdy - podejmę dodatkową pracę znajomość j. niemieckiego / obsługa
komputera, prawo jazdy kat. B - 696
596 655
Od zaraz - szukam pracy jako- pokojowa, kelnerka, sprzedawca. Średnie
wykształcenie 26 lat. Solidna, pracowita na 1/2etatu - 665 277 666
Opieka nad dzieckiem - Chętnie
zajmę się dzieckiem w weekendy lub
popołudniami. Mam doświadczenie
w opiece nad dziećmi. telefon: 602
36 76 82 - 602 36 76 82
Opieka nad dzieckiem - Zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu - 501
083 152
Opieka, sprzątanie - Podejmę się
opieki dziecka bądź osoby starszej u
siebie w domu lub u podopiecznego
- 668 46 86 83
Opiekunka - podejmę pracę przy
opiece dziecka lub osoby starszej
na weekendy i w dni wolne od nauki
jestem osobą pilna ruczi199 0@
wp.pl
Opiekunka do dziecka - Podejmę
pracę opiekunki do dziecka, najlepiej
w weekendy, na terenie Jeleniej
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Góry. Mam dobry kontakt z dziećmi.
Jestem studentką I roku. - 6 61
378 300
Opiekunka do dziecka - Studentka
magisterskich studiów zaocznych
(pedago gika) s zuka pracy jako
opiekunka do dziecka. Posiadam
doświadczenie. Najchętniej zaopiekuje się dzieckiem, które ma powyżej
2 latek - 506 363 716
O piek u nka n a d d z i e c k i e m M ł o da, energic zna dziewc z y na
z doświadczeniem do opieki nad
dz i e c k i e m p o s zukuj e p r ac y. W
dowolnych godzinach, najlepiej
Cieplice - 723 545 273
Pilnie – 20 latek szuka pracy.
Dyspozycyjny od poniedziałku do
soboty włącznie. Karpacz, Jelenia
Góra - 507 315 179
Pilnie podejmę pracę! - Jestem
Uczniem! Mogę pracować w Hurtowni, na magazynie, mogę być
pomocnikiem kuchennym i mogę
sprzątać - 695 061 533
M łoda dziewczyna ucząca się
zaocznie podejmie pracę od poniedziałku do piątku - proszę o pilny
kontakt!! - 693 570 783
Pilnie poszukuję pracy - którą
mogę podjąć od zaraz. Jestem
studentką zaoczną. Posiadam
licencjat - kierunek filologia polska.
Interesuje mnie praca biurowa w
różnych inst y tucjach, w sklepie
obuwniczym lub odzieżowym. email:norwidzianka666@tlen.pl - 696
016 965
Pilnie potrzebuję pracy! - 24 letni
mężczyzna z 2 grupą inwalidzką
poszukuje pracy. Znajomość języka
angielskiego, obsługi komputera,
pro gramów (Adobe Photoshop,
Corel Draw, MS Office) - 606 698
675

Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

Podejmę pracę - Student podejmie
prace od poniedziałku do piątku.
Ambitny, duże chęci do wykonywania powierzonych obowiązków, bez
nałogów - 607 050 769
Podejmę pracę - Student zaoczny,
szukam pracy stałej na umowę o
pracę, znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy kat B. - 605 886 614
Podejmę pracę kierowca b, c+e
- 28 lat dyspozycyjny podejmę pracę
na trasach krajowych lub zagranicznych, przewóz rzeczy, badania, karta
kierowcy, zaświadczenie o niekaralności. - 501 294 820
Podejmę pracę od zaraz - Kobieta
lat 27 podejmie pracę w charakterze
sprzedawcy posiadam doświadczenie, jestem osobą pracowitą i
sumienną - 602 441 694
Podejmę pracę od zaraz - Mężczyzna 43 lata uczciwy, dyspozycyjny,
pracowity podejmie każdą prace w
kraju lub zagranica. - 882 693 088
Pokojówka, kelnerka Karpacz
- Szukam pracy w Karpaczu jako
pokojówka lub kelnerka do pensjonatu mam 21 lat - 513 413 123

Pilnie praca na weekendy - studentka studiów dziennych podejmie
pracę na weekendy w charakterze
kelnerki, recepcjonistki, sekretarki
l u b w g a s t r o n o m i i. Z n a j o m o ś ć
języka niemieckiego bardzo dobra,
mila aparycja, chętna do pracy - 500
870 921

Pomoc kuchenna - Mam 19l. Przez
3 lata uczęszczałam do technikum
żywienia, teraz uczę się zaocznie
- 667 380 956

Pilnie szukam pracy - kobieta lat
45 podejmie pilnie prace w charakterze pomocy kuchennej, pokojówki
itp okolice Jeleniej Góry, Kowar i
Karpacza - 691 839 519

Porąbię i potnę drewno - 15zł/m3
rąbania 25zlm3 ciecia okolice Jeleniej Góry - 723 778 997

Pilnie szukam pracy. Mam 24 lata,
wykształcenie średnie. Podejmę
prace w godzinach od 06.00 do
15.00. Umiejętności - obsługa kasy
f iskalnej - obs ługa komputera i
ur ządzeń biurow ych- komunikatywność aniajg2@poczta.onet.eu
- 697 380 759
Podejmę pracę jako płotkarz lub
inne roboty budowlane, hydraulic zne, elek tr yc zne, panele,itp.
- 882 505 079
Mę żczyzna 43 lata, uczciw y,
d y s p oz yc y j ny, p r ac ow i t y - 8 8 2
693 088
Podejmę prac ę - mam 19 lat,
jestem miły, dyspozycyjny, punktualny, posiadam prawo jazdy kat. B
- 724 098 435
Podejmę pracę - szukam pracy do
sprzątania - 519 712 662
M ł o da d z i e w c z y n a p o d e j m i e
pracę w sklepie lub jako pomoc do
pensjonatu - 609 411 717
Podejmę pracę - uczciwa, bez
nałogów, posprząta, ugotuję lub
zaopiekuję się osoba starszą - 693
522 017
Podejmę prace na terenie Jeleniej
Góry średnie wykształcenie, język
angielski komunikatywny, obsługa
komputera (ms excel, word, explorer), prawo jazdy kategorii B - 793
212 533
Podejmę pracę - Podejmę pracę
22 lata technik reklamy, prawo jazdy
kat B, obsługa komputera (pakiet
office), dyspozycyjny, komunikatywny, chętny do pracy. od 1500 zł
Netto Proszę nie dzwonić z reklamami. - 605 886 614
Podejmę pracę - Podejmę pracę,
młody po wojsku, ze średnim
wykształceniem - 660 709 005
Podejmę pracę - Jestem studentką.
Szukam pracę w Jeleniej Górze!
Mam wolne dni w czwartek, piątek,
sobota niedziela. - 880 324 055
Podejmę pracę - na terenie Jeleniej
Góry - solarium, hurtownia, sklep-nie
spożywczy lub inna - 26 lat, średnie
- 696 889 882
Podejmę pracę - Młoda kobieta
26 lat podejmie pracę w sklepie lub
jako pomoc do pensjonatu - 609
411 717
Podejmę pracę - Podejmę pracę
- opieka nad starszymi osobami w
Niemczech. Doświadczenie 5 lat Niemcy. Prawo jazdy - 793 022 966
Podejmę pracę - Dziewczyna, 19
lat, wykształcenie średnie, komunikatywna szuka stałego zatrudnienia
na umowę o pracę (w Cieplicach lub
Jeleniej Górze). Posiadam aktualną
książeczkę sanepidu. Kontakt e-mai:
kacha1008@o2.pl - 503 930 287

Poprowadzę biuro, sklep, magazyn - mężczyzna z doświadczeniem
poszukuje pracy. e-mail abb57@
wp.pl - 605 097 906

Poszukuję pracy jako opiekunka
do dziecka na terenie Jeleniej Góry.
- 662 040 467
Poszukuję pracy w Niemczech
- budowlanej w Niemczech od zaraz
posiadam założoną firmę w Niemczech ostatnio pracowałem przy
regipsach. Murowanie malowanie
wylewki itd. prace mogę podjąć od
zaraz - 00491634434252
Poszukuję pracy - jako opiekun do
3 tygodni do Niemiec - 662 040 467
Poszukuję pracy - jako kierowca
busa. Duże doświadczenie, uczciwy,
pracowity - 605 274 245
Po liceum szuka pracy - 19-letnia
dziewczyna podejmie pracę jako
kelnerka/barmanka lub sprzedawca.
Kontakt: agatagc11@wp.pl - 665
913 713
Praca - Podejmę prace spr ze dawca lub kelnerka - 792 813 105
Praca - szukam pracy jako mechanik lub kierowca kat b - 604 491
620
Praca - Mam 33 lata interesuje
mnie praca popołudniowa najlepiej od godziny 16:00 jestem bez
nałogów. Za oferty dziękuje - 518
216 814
Pr aca na pó ł et atu - Student
ekonomii podejmie pracę na pół
etatu, obsługa komputera, j. niemiecki, prawo jazdy kat B. Solidny,
uc zc i w y, prac owit y, k reat y wny.
- 793 070 987
Praca, „co drugi dzień” - zaczynając od 22.10.2008r. Wykształcenie
średnie Dobra znajomość języka
Ang. Prawo jazdy kat. B Praco wałem jako kierowca w ycieczek
na Stóg Izerskie w Świeradowie
Zdroju , obecnie pracuję Na Kolei
Gondolowej w Świeradowie Zdr.
jako Operator - 667 520 950
Praca za granicą - wykształcenie
ekonomiczne, średnio komunikatywny niemiecki, rosyjski - podejmie
pracę za granicą, nie koniecznie w
zawodzie. Możliwy dłuższy wyjazd.
O fer t y abb57@wp.pl - 6 0 5 0 97
906
Pr ze dstawi ciel handlow y Poszukuje pracy jako przedstawiciel
handlowy. Posiadam własny samochód, telefon, komputer, Internet,
wolny czas, własna działalność
gospodarcza o szerokim zakresie,
oraz 12 letnie doświadczenie w
handlu hurtowym jak i detalicznym.
adres ramland1@wp.pl kontakt tel.
od godz.10.00 do godz.15.00 - 504
835 329
Recepcja, j.niemiecki, komputer
- szukam pracy jako recepcjonistka,
doświadczenie, obsługa komputera,
j.niemiecki komunikatywny - 508
910 244

Rozbiórki, prace porządkowe,
porządkowanie terenów - 601 145
684
Rozniosę ulotki - na terenie Jeleniej Góry. Dyspozycyjny, Uczciwy.
Doświadczenie w branży (Roznosiłem już dla wielu firm np cosinus, db
kredyt, Ap i i inne).Rozniosę na ulicy
i po blokach - 725 501 595
Roznosiciel ulotek w weekendy
ulotki, pracowity, doświadczenie
- 725 501 595
Roznosiciel ulotek w Jeleniej
Gór ze Doświadczenie w branży
(Roznosiłem już ulotki po blokach
i na ulicy w AP, Db Kredy t itd.)
dyspozycyjność uczciwość. Od 1
listopada do 1 grudnia cały miesiąc
- 725 501 595
S pr z ątanie - s zuk am p r ac y,
mycie okien - 785 793 873
Sprzątanie nagrobków - Jelenia
Góra - 609 494 710
Student - zarządzania (zaoczny)
szuka pracy na terenie Jeleniej
Góry, prawo jazdy kat B, obsługa
komputera - 605 886 614
Studentka podejmie od zaraz
- Studentka trybu zaocznego podejmie każdą prace na umowę zlecenie. Duża zdolność manualna,
znajomo ś ć Subiek t a. D yspoz ycyjność od poniedziałku - piątek.
Cz y nne prawo ja zdy. Pros zę o
oferty: woda170@wp.p - mail
S t u d entka p o d e j m i e p r a c ę
- zaoczna studentka 3 roku prawa
podejmie pracę od pon do pt najc h ęt niej na p ó ł et atu, roz wa ż ę
również inne propozycje do 8 godzin
dziennie. Proszę o kontakt mailowy:
beti_20-87@tlen.pl - 511 530 335
Studiuje zaocznie Pedagogikę,
skończyłam liceum ekonomiczne.
Podejmę pracę jako opiekunka do
dziecka, jestem odpowiedzialna i
dyspozycyjna lub praca w biurze,
znam sie na obsłudze rożnych programów komputerowych, np.Excel.
Szklar ska Poręba, ewentualnie
Piechowice. Kontakt: mail: ewelinuus@op.pl
St u d entka! stu dia z ao c zne!
- Poszukuje pracy jako: Opieka
do dzieci; Opieka do Osoby Starszej(c er t y f ikat zawodow y) oraz
podejmę pracę jako: sprzedawca
- prace biurowe - przesyłam CV na
maila- kontakt pod nr 601-742-821
( po 15) - 601 742 821
Studentka szuka pracy - studiów zaocznych poszukuje pracy
jako sprzedawca; doświadczenie
w zawodzie bądź prace biurowe.
- 722 067 370
Studentka szuka pracy - Poszukuję pracy na weekendy lub na
1/2 etatu. Posiadam prawo jazdy
kat.B, zdolna, szybko ucząca się
studentka UE. Proszę o kontakt
- 661 562 752
Studentka zaoczna - Podejmę
prace na terenie Jeleniej Gór y.
Dyspozycyjność od poniedziałku do
piątku - 509 459 860
Studentka zaoczna - Studentka
p i e r w s ze g o r o k u U n i we r sy t et u
Ekonomicznego podejmie pracę w
Jeleniej Górze w hotelu, restauracji
itp. mogę również zaopiekować
się dzieckiem. Dyspozycyjność od
poniedziałku do piątku znajomość
języka niemieckiego. olinka713@
o2.pl - 669 043 832
Studentka zaoczna - witam.
m am 2 3 l at a j e ste m st u de nt k ą
zaoczną na AE w Jeleniej Górze,
prawo jazdy kat b, poszukuje pracy.
- 695 444 406
Studentka zarządzania - po półrocznym stażu w księgowości, znajomość programu Płatnik i Optima,
St a ż w kanc elar ii administrac ji
publicznej - 721 581 587
Studentka - od zaraz - tr ybu
zaocznego podejmie każdą prace
na umowę zlecenie. Duża zdolność
manualna, znajomość Subiekta.
Dyspozycyjność od poniedziałku piątek. Czynne prawo jazdy. Proszę
o oferty: woda170@wp.pl
Studentki studiów dziennych
- Tr z y student k i s zukaj ą pr ac y
dor y wc zej. Znajomo ś ć jęz yków
o b c yc h. D o d a t ko w o u d z i e l a my
korepetycji: język polski i niemiecki
- 503 469 645
Student wieczorami - 25 lat szuka
pracy popołudniami i wieczorami.

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

Prawo ja zdy kat. B, ksi ą żec zka
sanepidu - 605 332 994
Student II roku pedagogiki, technik teleinformatyk, prawo jazdy kat.
B, fotografik, szuka pracy na weekendy. Solidny, sumienny, punktualny
- 790 203 537
Student szuka pracy - Student
Akademii Ekonomicznej podejmie
prace - 691 442 767
Studiuję stacjonarnie w ycho wanie fizyczne w Kolegium Karkonoskim. Podejmę każdą pracę.
Najlepiej w weekendy, ale pasuje
mi także czwartek i piątek. Proszę
o kontakt. - 889 382 293
M ło dy 19 l at Po d e j m ę k a ż d ą
pracę, a najchętniej w wykończeniu wnętrz ponieważ mam w tym
doświadczenie oraz w naprawie aut.
Najważniejsze to chęci, a je mam
- 785 192 863
Podejmę pracę np. w biurze nieruchomości. Miły, komunikatywny,
zaradny z darem przekonywania.
Znajomość języka hiszpańskiego.
Własne auto. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jestem
otwarty na różne propozycje. e-mail:
karaluch@terra.es - 603 699 159
Chętnie do prowadzenia biura,
obs ł ugi klienta, spr zeda ż y( nie
sklep spożywczy). Kobieta 39 lat,
w y ks z t a ł c enie w y ż s ze, c z y nne
prawo jazdy kat. B - 888 939 091
22 latka szuka pracy na terenie
Karpacza Kowar lub Jeleniej - 607
414 409
Młoda, w trakcie zaocznych studiów administracyjnych, doświadczenie w handlu, logistyce, obsługa
sekretariatu. Znam 3 języki obce,
interesuję się psychologią spo łeczną, kocham dzieci i zwierzęta.
Czy ktoś da mi szansę na rozwój?
- 503 093 588
Szukam pracy - podejmę każdą
pracę - 509 476 878
Szukam pracy - podejmę prace na
weekendy jestem pilną i punktualną
osobą znajomość obsługi komputera i podstawy języka niemieckiego
- ruczi1990@wp.pl
Posiadam wykształcenie średnie, prawo jazdy kat.B, znajomość
obsługi komputera technics2@wp.pl
- 665 304 505
Szukam pracy - najlepiej na terenie Jeleniej Góry, najchętniej do
sprzątania lub opieki nad dzieckiem.
Jestem młodą i uczciwą osobą - 667
743 531
Studiuje zaocznie pedagogikę
opiekuńczą i resocjalizacje. Poszukuję pracy, mam doświadczenie w
sprzedaży, szybko się uczę i jestem
pracowita. - 609 211 679
Szukam pracy najlepiej dodatkowej. Jestem młody i odpowiedzialny
- 508 449 272
Szukam pracy w Jeleniej Górze
lub okolicach, dyspozycyjny, punktualny, wiek 18 lat - 513 384 148
S zu ka m pr acy - m ł o dy 2 6 lat
szuka pracy wykształcenie średnie
techniczne. Dobra znajomość prac
ogólnobudowlanych - 782 805 822
Student zaoczny szuka pracy, z
doświadczeniem w pracy za granicą
i gastronomii. Szybko się uczy i jest
chętny do pracy ze znajomością
języka niemieckiego i angielskiego.
- 505 485 178
Szukam pracy - hydraulik z wszelkimi uprawnieniami podejmie prace,
duże doświadczenie sumienność
- 784 315 359
W ykształcenie wyższe informatyczne, bardzo dobra znajomość
języka angielskiego, doświadczenie
w grafice, (Corel, Photoshop) - 505
762 673
Mężczyzna 30 lat, wykształcenie
wyższe, prawo jazdy, znajomość
niemieckiego i angielskiego poszukuje pracy - 510 728 077
Podejmę pracę jako opiekunka
do dziecka, mogę także podjąć się
sprzątania lub innych czynności.
Uczę się zaocznie co dwa tygodnie
w weekendy. Jestem sumienną i
odpowiedzialną dziewczyną - 667
743 531
Szukam pracy! - Podejmę pracę
w biur ze - znajomość ur ządzeń
biurowych, podstawy księgowości
i kadr - 791 163 009

okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

Młoda kobieta szuka pracy od
zaraz na terenie Jeleniej Góry najlepiej w handlu lub jako kelnerka,
dobra znajomość komputera i kasy
fiskalnej - 668 352 228
Kobieta 27 lat szuka pracy od
zaraz najlepiej w handlu. Dobra znajomość komputera i kasy fiskalnej
- 668 352 228
S zukam pracy 21 lat - jestem
studentem zaocznym szukam pracy
21 lat mężczyzna służba wojskowa
uregulowana prawo jazdy kat b
- 662 236 770
Szukam pracy 22l, kat b średnie
- Chętny do pracy poszukuje pracy
- najlepiej jako kierowca lub coś
podobnego. Mam wykształcenie
średnie, lat 22, prawo jazdy kat B.
- 723 529 343
Szukam pracy dodatkowej - mężczyzna 26 lat - 664 976 411
S z u ka m p r a c y j a ko k i e r o w c a
- dostawca /zaopatr zeniowiec,
d o ś w i a d c ze n i e w p r o w a d ze n i u
samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Posiadam prawo
jazdy kat. A i B. - 781 810 368
Szukam pracy kelner barman na
terenie Jeleniej Gór y. Posiadam
doświadczenie w zawodzie pracowałem w hotelu restauracji dobra
znajomość języka niemieckiego
język angielski w stopniu komunikatywnym 075 764 70 06 - 793
201 844
S z u ka m p r a c y m e c h a n i k Doświadczenie jako mechanik 5 lat
- 782 825 367
S zukam pracy na weekendy Witam jestem w czwartej technikum
Technik Technologii Drewna poszukuje pracy na weekendy podejmę
się każdej pracy - 661 385 940
S zukam pracy na weekendy mogę pracować w soboty jak i w
niedziele (posiadam prawo jazdy
kat. B) - 609 849 448
S zukam pracy na weekendy jestem uczennicą kl. 3LO i podejmę
się każdej pracy - 513 783 212
Szukam pracy od 1 grudnia w
firmie szanującej prawo i pracownika - Czy są jeszcze takie? - 604
936 489
Szukam pracy od zaraz - 23 lata,
m ę żc z y zna, technik infor mat yk
szuka pracy w zawodzie, lub jako
magazynier, kierowca itp. Chętny do
pracy od zaraz. muminus@interia.pl
GG 2786464 - 725 123 513
Mam 24 lata, wykształcenie średnie. Podejmę prace w godzinach
od 06.00 do 15.00. Umiejętności
- obsługa kasy fiskalnej - obsługa
komputera i urządzeń biurowychkomunikatywność aniajg2@poczta.
onet.eu - 697 380 759
Technik administracji UE - Podejmie pracę w biurze lub jako pomocnik do biura. Na terenie Kowar lub
Jeleniej Góry - 723 471 245
Technik budownictwa - Podejmę
pracę od zaraz! Posiadam dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz Suplement do dyplomu.
Z awo dy, do w ykony wania, k tó rych upoważniony jest posiadacz
dy p l o mu: te c hnik bu dow ni c t wa
konser wator budynków inspektor
budowlany kosztorysant budowlany
- 665 685 608
Ucz ąca się zaoc znie - M ł oda
dziewczyna ucząca się zaocznie
poszukuje pracy od poniedziałku
do piątku - proszę o kontakt. - 693
570 783
Weekendy - kelner barman - szukam pracy na weekendy posiadam
wa żna ksią żeczkę sanepidowa,
pr zeby ta prak t yka zawodowa w
hotelu - kelner barman, umiejętność języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, j. angielski
poziom podstawowy - 667 556 874
Mam firmę i praktykę w gastronomii
i hotelarstwie - 504 258 274
W Jeleniej Górze - solarium, hurtownia, sklep-nie spożywczy - 26
lat, średnie - 696 889 882
Z ak ł a d p o g r z e b o w y : t o a l e t a
pośmiertna, kosmetyka, ubieranie
– podejmę pracę e-mail: azzia1@
poczta.onet.pl - 660 725 303
Zaoczna studentka pedagogiki
- Jestem studentką 2-go roku Pedagogiki, studiującą zaocznie. Mam
20lat, szybko nawiązuję kontakty
i uczę się czegoś nowego. Mam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
KASY FISKALNE
PRZY SPRZEDAŻY ALKOHOLU

I PAPIEROSÓW

W związku z rozszerzeniem
obowiązku stosowania kas
fiskalnych, firma KKF przygotowała specjalne niższe
ceny na wybrane modele kas
i drukarek fiskalnych

doświadczenie jako kelnerka. Każda
ofer t a jest mile widziana t ak że
opieka nad dzieckiem. Jeśli będą
Państwo zainteresowani proszę o
kontakt: ivi_@op.pl - 509 057 034

Garniturek chłopięcy, czarny
w z r o s t 14 0 c m , b a r d z o d o b r y
stan oraz buty czarne rozmiar 35
– cena 150zł – 075 7130 476 – 691
799 120

Z aopiek u je s i ę d z i e c k i e m zaopiekuje się dzieckiem u siebie w
domu (Kostrzyca ) - 663 317 546

T r zy f u nkcyjny w ó z e k d l a
dziecka + fotelik samochodowy
typu kołyska – cena 200zł – 600
391 015

Zaopiekuje się dzieckiem - najlepiej w wieku 2 - 4 latka. Mam 29 lat,
duże doświadczenie, Jelenia Góra
- Cieplice - 664 768 715
Z aopiek u j ę s i ę d z i e c k i e m dyspozycyjna odpowiedzialna z
doświadczenie bez nałogów - 509
345 860
Z aopiek u j ę s i ę d z i e c k i e m Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka. Najchętniej zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu - 500
490 882
Zaopiekuję się starszą osobą
na terenie Jeleniej G ór y. - 791
744 738

Ceny ju

799zł
ż od

netto

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

Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.

Renault
Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
OFERTA SAMOCHODÓW
ul. Paderewskiego 20UŻYWANYCH
Jelenia Góra
tel. (075)7645000
kom. 0604132720
ul. Paderewskiego
20 Jelenia
Góra
ul. Bohaterówkom.
Getta0604132720
11, 59- 700 Bolesławiec
tel. (075)7645000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena:
9.600,-SAMOCHODÓW PODEMONSTRACYJNYCH
OFERTA
Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,1.
Renault
Clio1.4
Grandtour
1.5 dCi
85 KM
(tys.
diesel
) z 18.900
klima-,3. Dacia
Logan
rok 2006,
przebieg
km, cena
Renault Thalia
1.4
75KM, 75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
km,
ztyzacją,
klimatyzacją
rok
prod.2008,
przebieg
ok.
10.000
km,
kolor
cena 13.800
4. ,Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
– srebrny
metalik
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
Cena 58.150
zł, Grandtour
rabat 12.250
porokrabacie
5. Renault
Laguna
1.9 zł,
dCicena
120KM,
2004, 45.900 zł
z klimatyzacją
103
tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
przebieg
36 (tys.
km, ) z
2. przebieg
Renault
Clio
Grandtour
1.2,- TCE
100 KM
benzyna
6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
,-klimatyzacją,
cena 23.900
z klimatyzacjąrok
automatyczną
prod.2008,
przebieg 170 tys. km, cena
38.900,- przebieg ok. 10.000 km,
Renault Laguna
Grandtour
1.9 dCi 120KM, rok 2004,
7. Renault
Megane Grandtour
kolor – grafitowy
metalik 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
,- ,przebieg 103przebieg
tys. km,6700
cena
km,34.900
cena 49.000
Cena
52.350
zł,2.0
rabat
12.450 rok
zł, 2001,
cenaprzebieg
po rabacie
39.900 zł
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok
2004,
8. Megane
Coupe
IDE140KM
140 KM, automat,
72 tys.,
3.
Dacia
logan
MCV
1.6
16V
105
KM
(
benzyna
)
–
7
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0,
2002,
przebieg
101 tys,
cena
miejscowy
z rok
klimatyzacją,
prod.2008,
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi rok
105KM,
rok 45.900,2007,przebieg ok.

przebieg 6700
km, cena
49.000–,-srebrny metalik
5.000
km, kolor
8. Megane Coupe
IDEzł,
140
KM, 7.100
rok 2001,
przebieg
72 tys., 40.900zł
Cena 2.0
48.000
rabat
zł, cena
po rabacie
cena 21.900,4. Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 150 KM z klimatyza9. Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys, cena 45.900,cją, rok.prod.2008, przebieg ok. 9.500km, kolor-czarna
perła
Cena. 109.500zł, rabat 27.600zł, cena po rabacie
81.900zł
5. Renault Laguna GT 2.0 205KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, przebieg ok 9.500km, kolor-czarna perła
Cena 110.900zł, rabat 33.400zł, cena po rabacie
77.500zł
6. Nowe Kangoo 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, przebieg ok. 8.000km, kolor beżowy
Cena 61.815zł, rabat 10.315zł, Cena po rabacie 51.900zł

OFERTA SPECJALNA
SAMOCHODÓW NOWYCH
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, czerwona, cena 12.800,2. Renault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM – automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena 36.900,3. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM , rok 2001, cena
19.900,-

SUPER OFERTA
1. Renault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec 2008!, beż
metalik, cena 34.500,2. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, grafit metalik, cena 39.900,3. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, złoty metalik, cena 39.900,4. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM – 6 biegów,ESP,klimatyzacja automatyczna,czerwiec 2007, cena
46.500,-

Chcecie mieć super studniówkę.
Zadzwońcie. Doświadczenie w organizacji imprez okolicznościowych,
studniówek, imprez plenerowych
oraz masowych - 661 784 867
Z doświadczeniem - Młody, ambitny,
kulturalny, potrafiący zgrać się z
gr up ą , p osiadaj ący ksi ą żec zkę
sanepidu, prawojazdy kat. B, ukończony kurs 1 pomocy, pozy ty wnie zdany kurs opiekuna turysty i
kurs instruktora praktycznej nauki
zawodu, oraz znający dobrze niemiecki i system komputerowy Mc
Office podejmie prace - 792 322
426
Z doświadc zeniem - Księ gowa,
kasjer z długoletnim doświadczeniem w dużej firmie poszukuje pracy
- 511 765 784

Tanio spr zedam nową szafkę
ł a z i e n kow ą V EG A – s ł u p e k –
wysokość 170cm, szerokość, 30
cm, głębokość 30 cm – cena 200
zł – 607 469 002
Ładne drzwi wejściowe z Zabobrza – drzwi są z demontażu, mają
zamki + klucze – są wygłuszone z
wizjerem – 075 64 27 017
Siłownia – nowa do sprzedania.
W jej skład wchodzi – wioślarz,
rowerek, bieżnia, kółko do skrętoskłonów – 300 zł – 075 75 215 89
Do sprzedania duża ilość okien,
drzwi balkonow ych – potrójna
szyba w środku gaz – cena okno
30 zł drzwi 60zł – 075 75 215 89
Pi ł a z t a r c z ą w i d ł ow ą – 6 9 5
605 043
Stoisko na targowisku 10 metrów,
prąd, dobry punkt - 506 140 864
Siano w kostkach - 075 71 39 862
Łóżko piętrowe z materacami,
cena 350 zł – 603 281 972

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię zabytkowe meble do renowacji – 075 76 210 36
Blachodachówkę w kolorze
czerwonym pilnie! 8 metrów- 667
264 181

RÓŻNE
SPRZEDAM

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Piec e l e k t r yc z ny, p o ko j o w y,
2500W, 220V, Fisher – niedrogo
– 691 328 721

K a żde auto w rozsądnej cenie.
Przyjmę również za wyrejestrowane
- 669 022 821

S zc zeni ę ta owc z a r k a ś r o d ko w o a z j a t y c k i e g o . P i e s k i i r.
25.06.08 – ojciec z rodowodem
(ruskim), matka bez – 075 64 38
571 – 509 991 693

Przyjmę każde auto lub niedrogo
kupię - 725 659 126

Komplet wypoczynkowy 3+2+1,
elektryczne grzejniki konwektorowe 4 sz. – 662 208 606

Mercedesa 123 - może być uszkodzony - 725 659 126

Wzmacniacz Gruncik SV1000
– 60 zł, walizkowa maszyna do
pisania – 60 zł – 075 764 73 35
REKLAMA

Kupię auto w rozsądnej cenie, może
być uszkodzone zarejestrowane lub
nie - 725 659 126

Auta cale i uszkodzone osobowe
i dostawcze z lat 1992-2007 stale
aktualne - 601 742 156

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
4 opony z felgami – zimowe stan
bdb do Fiata 126p – kontakt telefoniczny 772 072 449
O pel K a d e t , p o j e m n o ś ć 1. 4
– rok 91, czerwony, tylne szyby
p r z yc i e m n i a n e , g a r a ż o w a n y,
szyberdach + opony zimowe na
felgach cena 1200
Golf III, Golf IV, Chrysler Voyager, skoda Octavia, Audi A6,
Audi A4 – 504 931 682
Peugot 206 – zbiornik paliwa
– 075 76 210 36
Peugot 206 – szyba tylnej klapy
- 075 76 210 36
Skoda Octavia – rok produkcji
2002, pojemność 1.6 benzyna,
instalacja gazowa – 606 360 443
Ford Scorpio 1989/1995 – brak
przeglądu i OC, do naprawy lub
na części – 2000cm3+gaz – 990
zł – 790 52 45 39

Alufelgi r14 - 4x108 z Forda
Escorta, wraz ze śrubami + śruby
zabezpieczające cena 500zl.
lokom@wp.pl - 691 210 702
Alufelgi z oponami 205/45/16
- do Skody Fabii, Octavii, Roomster
wraz z nowymi oponami letnimi.
Felgi dedykowane do Fabii RS.
Rozmiar 16 cali. Na alufelgi założ o n e s ą o p o ny f i r my We s t l ake
205/45/16. Opony są nowe, posiadają gwarancję. Stan jest bardzo
dobr y. Cena za 4 sztuki: 1500zł
- 505 189 111
Ascona na części - uszkodzony
silnik na części - 603 265 722
Audi 100 za 1500 - 2,3 benzyna +
gaz elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, szyberdach, SUPER stan,
opłacony do jazdy 140 km tanio
- 757 556 827
Audi 80 B3 lpg - 1990r 1.8 benzyna + LPG aktualny przegląd do
28.04.2009 oraz ubezpieczenie do
06.05.2009, posiada aluminiowe
felgi centralny zamek+ pilot, alarm.
Stan bardzo dobry. Cena 5200 zł.

Audi A4 instalacja gazowa, 1.6
klimatronic, 2 air bag, autoalarm,
wspomaganie kierownicy, super
w ygląd, z adbana, ok. 14 0 0 0 zł
781 721 901

SPRZEDAM

Volvo 8 5 0 s , 9 6 r o k , p o j e m ność 2.5l,5ec poduszek, centralny
zamek, bardzo zadbane, 9l na100
km - posiada polski przegląd, sprowadzone. Cena 9800 do negocjacji
– 882 491 671
Citroen Xantia 1994 rok, pojemność 2.0, centralny zamek, elektryczne szyby, klimatyzacja – jest
bardzo zadbane, bez wypadkowe,
stan idealny. Sprowadzone z Niemiec 882 491 671
Pomoc drogowa tanio 506 536
136
Forda Fiesta 91r. 3 dr z wiow y
pojemność 1.1 benzyna, czerwony,
rozbity przód, cena 300 zł 506
536 136
Silnik Fat Ducato 95 rok, 2.5 tdi,
gwarancja rozruchowa, posiadam
też inne części do takiego auta i
do Peugeota Boxera – Jelenia Góra
– 506 536 136
Alfa Romeo 146 - Boxer, stan
idealny, pełne wyposażenie cena
do uzgodnienia - 697 057 905
Alufelgi 15 z oponami - aluminiowe. Rozstaw śrub to 4x100.
Pasują one do VW, AUDI, RENAULT,
BMW Cena 500zł - 723 230 371

Fiat Seicento Hobby Hatchback
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rok prod. 2000
cena 6500 tys
pojemnosc 1108, moc 55 KM
przebieg 73124
benzyna, liczba drzwi 2/3, kolor
bordowy
skrzynia biegow manualna
przeglad: 09-2009
ubezpieczenie 03-2009
pierwsza rej. 06-2000
bezwypadkowy,
kupiony w polskim salonie
garazowany
blokada skrzyni biegow, autoalarm,
centralny zamek, elektryczne szyby,
poduszka powietrzna, immobiliser,
radio/CD, serwisowany, blokada
skrzyni biegów gerda tytan, nowe
2 miesiące - opony letnie, zimówki
1 sezon, samochód w b.dobrym
stanie, nowy akumlator

Tel. 509 208 913

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
do negocjacji - 785 524 442 - 609
437 612
Audi 80 B3 - rok produkcji 1987,
pojemność 1800 cm3, benzyna,
od 2 lat w Polsce, pierwszy właściciel w kraju. Cena do uzgodnienia. zadbany, zarejestrowane, nie
wymaga żadnego wkładu komplet
opon zimowych 694 582 833 - 509
912 130
Audi 80 B4 1995 z gazem - stan b
dobry benzyna + gaz, szyberdach,
oryginalny, wspomaganie, radio cd,
szary, cena 5500 zł. - 660 041 935
Audi A4 - pier wsza rejestracja
końcówka 2001r. Zarejestrowany w
Polsce w bardzo dobrym stanie. Cena
36000 do negocjacji - 507 030 053
Audi A4 1,9 tdi 2001r. - srebrny metalic, ABS, ASR, alufelgi, 10 poduszek,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
lusterka, komputer, duża nawigacja,
św. przeciwmgielne, immobiliser,
zmieniarka na 6 płyt itd. Cena do
uzgodnienia - 662 218 550
Audi A4 96 rok 1.9 tdi 110 ps – grafitowo niebieski metalic, combi, ABS,
centralny zamek, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, wspomaganie
kierownicy. RM oryginalne AUDI,
ciemne szyby tył, 2x air Bag, obniżony,
aluminiowe felgi 15, relingi dachowe,
immobilaizer, książka serwisowa,
zarejestrowany - 604 837 827
Audi A4 sedan, 1.6 benzyna +
gaz sekwencyjny, 1995r, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
klimatronic, centralny zamek, poduszki
powietrzne, wspomaganie kierownicy,
komplet kluczy, autko zadbane i
oszczędne. Cena ok. 13200 zł - 781
721 901
Audi A4 z instalacją gazową sedan,
1.6 benzyna + gaz sekwencyjny,
1995r, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatronic, centralny
zamek, poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, komplet kluczy,
autko zadbane i oszczędne. Cena ok.
14000 zł - 781 721 901

Bmw 5. Rok 97. Silnik 2,5 TDS kolor
wiśniowy skora, klimatyzacja. Koła Alu
18. Atrakcyjny wygląd, zadbana, zarejestrowana w Polsce - 510 724 363

Części Ford Mondeo - mechaniczne
i blacharskie - 888 872 887

Bmw kombi w bardzo dobrym stanie
mały przebieg zadbany stan idealny
1996 r. pr. Lwówek Śląski - 607 995
310

Części Seat Ibiza - wszystkie części
- 507 930 010

Bmw kombi 2001r. - diesel 136ps
pełne wyposażenie zadbany oryginalny przebieg cena do uzgodnienia
- 609 437 664
Chrysler Grand Voyager 2,5td
- Antracyt, pierwszy właściciel, tapicerka skórzana, podgrzewane siedzenia, tempomat, elektryczne lusterka i
szyby, felgi aluminiowe, rocznik 1999,
cena 17 000PLN do negocjacji 663
184 664 - 669 948 042
Citroen c25 - 2.5 Td, stan techniczny dobry, podwójna kabina, paka
skrzyniowa, nadaje się na autolawetę
cena 5200 zł - 609 243 506
Citroen c5 2.0 hdi - kombi, sprowadzony - 507 930 010
Clio - 1992r, 1,1 benzyna, 5 drzwiowy,
biały, 8 miesięcy w kraju, zawieszenie,
karoseria, silnik w bdb. stanie, oryginalny przebieg 127 tys., ważne opłaty
cena 2200zl sprzedaje z powodu
wyjazdu - 607 735 831
Clio 2000 rok 1.4 – benzyna, zloty
metali, aluminiowe felgi, nowe opony,
oryginalny przebieg, stan idealny
- 609 437 664
Części Bmw e34-36 - Wszystkie
części - 507 930 010
Części do Ascony - wszystkie części
z demontażu - 603 265 722
Części do Fordów - rożne części z
demontażu do fordów. - 603 291 394
Części do Kadeta - wszystkie z
demontażu - 603 265 722
Części do Fiat 126p - 501 181 289
Części Ford Fiesta - wszystkie części
- 507 930 010

Sprzedam różne części samochodowe - 791 267 076

Daewoo Lanos 2001 - I właściciel,
I rejestracja luty 2002r. kolor złoty
metalik, przebieg 80000 km, instalacja
gazowa cena 9.500 zł - 693 934 900
Daewoo Nexia - okazja! - 1,5 16V,
hatchback łezka, 1997r.Kolor żółty.
Klimatyzacja, pełna elektryka, grzane
lusterka, 4-drzwiowa, wspomaganie
kierownicy, halogeny. Stan dobry.
Cena 2000zł. - 691 800 399
E - Scooter elektryczny. Pilnie i tanio
- 793 060 523
Escort 92, 1.4 benzyna, srebrny
metalik, zarejestrowany opłacony,
centralny zamek, 3 drzwiowy - blacharka do poprawek cena 800 zł
- 607 735 831
Felgi 13 Kowary - wraz z używanymi
letnimi oponami z Hyundai cena 120 zł
kontakt okooko81@wp.pl
Stalowe felgi 15 do BMW 70 zł.
- 507 408 393
Felgi stalowe do BMW 15/6,5 cena
160 zł. - 507 408 393
Felgi z oponami polo 98 - Sprzedam
4 felgi z oponami zimowymi (155/70/
R13). Rozmiar do VW Polo rocznik
1995-98 cena za sztukę 30 PLN - 502
377 578
Felgi stalowe z oponami do audi
a4 a6 i vw pasata b cena 200zł - 606
609 115
Fiat 126 bis części - witam posiadam
części do fiata 126 bis - 785 465 111
Fiat bravo 1.6 rok produkcji 96
benzyna, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, elektryczny zamek,
oryginalne radio fiata. Auto posiada
przegląd i OC. - 889 265 969
Fiat cc 900 + gaz - rok 1993 przebieg
145 tys. Uchylane tylne szyby, RO,
hak. po przeglądzie [do 2009 10 14]
kolor biały. Auto posiadała kobieta,
która troszkę go po obijała. Lekkie
wgniecenie na lewym błotniku i tylny
najlepiej wymienić - 504 334 380
Fiat cinquecento - zielony metalik,
95 rok produkcji, zarejestrowany,
opłacony, pojemność silnika 700 ccm,
cena 2200 zł - 609 243 506
Fiat cinquecento 700cc za 700zl
- stan dobry, zarejestrowany, ubezpieczony z przeglądem, przebieg 131 tys.
kolor zielony metalic, ciemne szyby,
opony zimowe, nie ma oznak korozji.
GG:9208135 - 665 304 505

Połowa domu - I piętro Szklarska Poręba
Cena 210.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 608311-709 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe
okolice I LOCena 220.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze
okolice „Ogólniaka”
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Fiat Ducato maxi - części - 2.5 Td
różne części z demontażu, stan silnika
bdb - 609 243 506
Fiat Marea Weekend - 1999 rok w
bardzo dobrym stanie, auto kupione
w polskim salonie, posiadam fakturę
Vat, ekonomiczny silnik 1600, bogate
wyposażenie. Autko serwisowane, nie
wymaga wkładu finansowego, zarejestrowane, ubezpieczone 603439464
telik@o2.pl GG 3679564 - 075 64
26 875
Fiat Marea weekend tanio - 1999 rok
w bardzo dobrym stanie, auto kupione
w polskim salonie, posiadam fakturę
Vat, ekonomiczny silnik 1600, bogate
wyposażenie. Autko serwisowane,
nie wymaga wkładu finansowego,
zarejestrowane, ubezpieczone 603
439 464 telik@o2.pl GG 3679564
- 075 64 26 875
Fiat Multipla - 1600 Benzyna/Gaz
Rok - 1999 Przejechane - 165.000
Stan - Bardzo dobry Wyposażenie
- ABS, Elektryczne lusterka i światła,
Poduszka powietrzna, Instalacja
gazowa sekwencyjna, Elektryczny
fotel kierowcy, regulowana kolumna
kierownicy. Cena - 15500 PLN - 504
849 066

Sprzedamy 2 pokoje - stan developerski
ul. Kiepury Cena 140.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 608-311709 : tel. biuro 075/ 643 60 52

Wynajmiemy komfortowe, całkowicie
wyposażone mieszkanie w Karpaczu
Górnym. Czynsz 800 zł. plus opłaty
300 zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502045-638; tel.biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy dom wiejski okolice Wlenia
Cena 199.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 605030-050 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Do sprzedania 1 pokojowe mieszkanie
do remontu - Szklarska Poręba Górna
Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 608311-709 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Fiat Panda 1.1 Active+ - kolor
żółty, rok produkcji 2003, przebieg
46.000 km, wyposażenie: poduszka
powietrzna kierowcy, immobiliser,
centralny zamek, elektryczne sterowane przednie szyby, fabryczny
radiomagnetofon, alarm z pilotem,
opony zimowe stan bardzo dobry, bezwypadkowy. Cena 13.700 - 605 901
050, 667 945 620 - 075 75 42 395
Fiat Punto pojemność 1.1. Poduszka
kierowcy, dzielona tylna kanapa, 5
drzwiowy, radio, nowe opony stan
dobry. Auto sprowadzone po opłatach
celnych. Cena 3850 do negocjacji
- 501 468 300
Fiat Punto 1.1 95 - pierwsza rejestracja, radio, dzielona kanapa, regulacja
świateł, poduszka, sprowadzony po
opłatach celnych. Cena 3850,- do
negocjacji - 501 468 300
Fiat Punto II - rok 2003 z instalacją
gazową, jedna poduszka powietrzna
kierowcy. Reszta informacji pod numerem - 669 533 344

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie 1
pokojowe 32 m2 w Sobieszowie w okolicach poczty.I piętro,słoneczne,oddane
do uż . 5 lat temu
Cena 110.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ;
tel. biuro 075/ 643 60 52
Działka budowlana Jelenia Góra
Cena 73.900,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 605030-050 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Fiat Seicento pojemność silnika 900
bardzo ekonomiczny! Rok prod-98
Cena 4200zł do negocjacji - 664
178 829
Fiat Seicento Hobby Hatchback,
rok produkcji 2000, pojemność 1108,
moc 55 KM, przebieg 73124, benzyna, liczba drzwi 2/3, kolor bordowy,

skrzynia biegów manualna, przegląd:
09-2009, ubezpieczenie 03-2009,
pierwsza rej. 06-2000, bezwypadkowy,
kupiony w polskim salonie, garażowany, blokada skrzyni biegów, autoalarm, centralny zamek, elektryczne
szyby, poduszka powietrzna, immobiliser, radio/CD, serwisowany, blokada
skrzyni biegów gerda tytan, nowe 2
miesiące - opony letnie, zimówki 1
sezon, samochód w bardzo dobrym
stanie, nowy akumulator; cena 6500
zł. - 509 208 913
Fiat Seicento - 2001 rok 1.1 stan
dobry biały cena 4200 tylko wieczorem
- 663 232 434
Fiat Tipo na części - auto jest po
wypadku... Uszkodzona jest cała lewa
strona i dach reszta części mechanicznych jest w bdb stanie. W aucie
są skórzane siedzenia z wielbłądziej
skóry - 508 376 644
Fiat Uno - Uszkodzona stacyjka i rozrusznik. Ważny przegląd i rejestracja.
Cena ok. 450 zł. 1988. - 506 216 452
Fiat Uno - Pilnie i tanio 1.4 benzyna,
rok produkcji 1995, srebrny metalic,
ważny przegląd i OC, alarm + pilot
akumulator na gwarancji. Cena do
uzgodnienia - 605 330 868
Focus 2001r. diesel - Super stan,
zarejestrowany, nie wymaga nakładów
finansowych, bogate wyposażenie klimatyzacja, polecam - 509 229 141
Focus tddi - super autko dobre wyposażenie, klimatyzacja, abs, elektryczne
szyby i lusterka, 2 x airbag, alufelgi,
zarejestrowane ubezpieczone, przegląd do 09.2009 nie wymaga nakładów
finansowych polecam - 509 229 141
Ford Escort - 1994r, 128 tys. km,
przegląd do 10.2009 rok, ciemnozielony metalik, 2 x airbag, elektryczne
szyby, lusterka, centralny zamek, szyberdach, podgrzewane szyby. Cena
3200 do negocjacji - 668 124 412
Ford Escort 1.4 kombi - 1996r.
czerwony kombi, sprowadzany, zarejestrowany, OC, ABS, Klimatyzacja, 2x
Airbag, el.szyby. 5500 zł do negocjacji
- 721 582 636
Ford Escort 5 drzwi - 1992 r wiśniowy
metalic, 1,4 benzyna zadbany 2 lata
w kraju ważne OC i przegląd do 08
2009 cena 2700 do uzgodnienia - 603
182 814
Ford Escort 95 rok 1500zł - Sprowadzony - 507 930 010
Ford Escort okazja - 93r.1,8 16v
Ghija Bordowy Metalik centralny
zamek, elektryczne szyby, szyber
dach, RM, auto jest po wymianie
zawieszenia, tłumików, po naprawie
podwozia, zarejestrowany z OC. Cena
3500 zł. - 694 728 779
Ford Escort za 2900 pln - 1994r.
zielony metalik, 128 tys. przebiegu,
przegląd do 10.2009 rok wspomaganie
kierownicy, 2 X air bag, elektrektryczne
szyby i lusterka, szyberdach, cena
2900 do negocjacji - 668 124 412
Ford Escort z gazem - 1992r.
1800cm3 16V 105 KM benzyna + gaz
wspomaganie, regulacja kierownicy,
welurowa tapicerka, centralny zamek,
szyberdach, hak, alufelgi 13 (nowe
opony) wymieniony olej, zero śladów
korozji, pierwszy właściciel w kraju,
sprowadzony w 2004, przegląd do
sierpnia 2009r. Cena do uzgodnienia
601 284 032 - 603 770 032
Ford Escort z gazem - 1992r 1800cm 16V 105 KM benzyna + gaz,
wspomaganie, centralny, alusy 13
cena do uzgodnienia - 603 770 032

szyba podgrzewana. Cena 4.800
do negocjacji! 075 751 50 89 - 503
759 887

Moc: 40 kW (54 KM), Pojemność skokowa: 999 cm3, benzyna, czerwony,
Liczba drzwi: 4/5 - 502 780 559

Ford Mondeo kombi, Karpacz - 98
r, 175 tys., bezwypadkowy, jeździł w
Niemczech, dwa komplety opon, alu
felgi, nowy przegląd, zarejestrowany
i ubezpieczony. Dobry stan techniczny. Cena do uzgodnienia - 075
76 16 023

Iveco - części - 2 rok, 2.5 Td, z bezpośrednim wtryskiem. Stan silnika i
skrzyni bdb - 609 243 506

Ford Tranzyt maxi – rok produkcji
1995, pojemność 2500, turbo diesel,
stan dobry, zarejestrowany w kraju,
cena do uzgodnienia - 501 346 498
Ford Windstar - rok 96, 3 litry,
automat, klimatyzacja, elektryczne
szyby, tempomat na 7 osób, do roku
w Polsce, garażowany, koła z alufelgami letnie + zimowe - Cena 12 tys.zł
- 605 059 991
Fotele kubełkowe Suzuki Swift i
kanapę tylnią 87-93r. Okazyjna cena
120 zł, odbiór osobisty Szklarska
Poręba - 887 751 700
Golf 2 – 1989 rok, pojemność
silnika, 1,8. srebrny metalik, stan
dobry, alufelgi + 4 opony - przebieg
techniczny do 08.2009 rok, ubezpieczony do 01.2009r. cena 2.500 zł.
- 603 505 185

Golf 3 tdi tanio - 1994 r.1,9 Tdi 90
KM spalanie średnio 5,5 litra na 100
km oleju napędowego Klimatyzacja,
poduszki powietrzne, wspomaganie,
centralny, zamek alarm radio z cd
SONY 3 elementy do malowania,
zarejestrowany ubezpieczony. Cena
5900 zł - 517 900 425
Golf 3 - klimatyzacja 1994 r.1,9 Tdi
90 km, spalanie średnio 5,5 litra na 100
km oleju napędowego. Klimatyzacja,
poduszki powietrzne, wspomaganie,
centralny, zamek alarm radio z cd
SONY do poprawek lakierniczych,
zarejestrowany ubezpieczony. Cena
5900 - 517 900 425

Golf 4 igła salon 21 tys. zł - Pilnie,
rok 2002, zakupiony w Polsce, stan
bardzo dobry, 5 drzwi, pojemność
1400, kolor grafit metalic. Cena 21 tys.
zł do negocjacji - 502 786 897

Ford Galaxy - rok 1996, 1.9TDI,
klimatyzacja, elektryczna regulacja
lusterka, podgrzewane fotele, 2 Airbagi, centralny zamek, elektrycznie
regulowane szyby, 7 osobowy, hak
holowniczy cena 16.000 do negocjacji
- 502 116 336
Ford Mondeo kombi 98 rok - srebrny
metalik, silnik 1600V, 16V, benzyna,
stan dobry, sprowadzony do opłat,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby, centralny
zamek, klimatronik, przednia i tylna

60 metrów do sprzedaży lub WYNAJĘCIA. Kiepury 2 piętro. Jasne , przestronne w bardzo dobrym stanie. Wygodna
lokalizacja doskonały stan.
Umeblowana kuchnia, szafa w zabudowie. Do natychmiastowego wprowadzenia.
Cena 237000 Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Wojcieszyce - działka budowlana, przepiękne widoki na Karkonosze, południowy nasłoneczniony stok, 2019 m2,
149 tyś zł,
Partner; Wanda 604-508-308

Golf II - rok produkcji 1994 (składak)
pojemność1600 benzyna - technicznie
sprawny cena 2000 pln.(do uzgodnienia) nowe amortyzatory, łożyska,
końcówki, tarcze, klocki, chłodnica
- 660 690 263
Golf III - za małą kasę udokumentowane pochodzenie - wersie Europe
- kombi za 4900 zł. gwarancja jakości
- 669 595 967
Golf III - 1.9 TD, rok produkcji 94
grudzień. Auto posiada ABS, poduszkę
powietrzną kierowcy i wspomaganie
kierownicy. Pojazd jest sprowadzony
z Niemiec i opłacony. Cena: 8500zł
do negocjacji - 664 194 036

Golf II diesel - okazja! 1300 zł, zarejestrowany, ubezpieczony, pojemność
1.6 diesel, kolor biały, 3 drzwiowy
- 663 608 678

Ford Fiesta za 200 zł - pilnie sprzedam forda fiestę, rocznik 1988, do
remontu lub na części za cenę 200 zł
- 075 784 62 16

Kia Clarus slx Highline - sprowadzone, rok produkcji 09.1999, przebieg
98.200, pojemność 1793cm°/116KM,
benzyna, manualna skrzynia biegów,
klimatyzacja, srebrno - zloty metalik,
ABS, centralny zamek (pilot lub klucz),
elektryczne otwierane szyby, Immobilizer, wspomaganie kierownicy, air

Golf 4 1998 rok - 98, 136 tys. km,
1400 ccm, zielony garażowany, I
właściciel w kraju, pełna dokumentacja, sprowadzony, zarejestrowany,
ABS, aluminiowe felgi, ESP, poduszki
powietrzne, regulowana kierownica,
szyberdach, wspomaganie kierownicy,
5 drzwiowy, ekonomiczny, stan bardzo
dobry 17 000,00 PLN do negocjacji
- 500 278 972

Ford Fiesta 1,4i 89 rok - części z
demontażu - 785 465 111

Ford Fiesta 94 r za 1800zł - zarejestrowany i ubezpieczony, nowe
opony, 3 drzwiowy bordowy, silnik 1,1
Siedlęcin - 608 382 458

Kadet na części - wszystkie części
z demontażu - 603 265 722

Golf 3 td - 1997, pojemność silnika
1900 diesel, klimatyzacja, 4 x airbak
wspomaganie kierownicy, abs, 5
drzwi, stan idealny, sprowadzony
- 793 084 393

Golf III - na gazie, uszkodzony lewy
przód - 606 365 692

Ford Fiesta 91 - zarejestrowany
opłacony 7 nowych opon 1000 zł lub
zamienię propozycje lub motorower
skuter możliwa dopłata - 698 925
671

Jeep Grand Cherokee Limited - z
silnikiem benzynowym 5,2L V8 o mocy
215 KM i automatyczną skrzynią biegów. Samochód wyjątkowo zadbany,
stan wnętrza idealny. Informacje: Rok:
1994, 209 497 km, Skrzynia: automatyczna, Moc: 215 km, pojemność 5210
cm3, zielony-metalic, Liczba drzwi: 4/5
- 606 115 494

Golf 2 td - 1.6 turbo diesel ważny
przegląd i oc cena do uzgodnienia
- 721 581 631

Ford Fiesta 1.3 1997r. pojemność
1300, kolor wrzosowy metalik, przebieg
105 tys., wspomaganie kierownicy, 2
poduszki, klimatyzacja sprawna, RO,
stan bardzo dobry. Zarejestrowana i
ubezpieczona. Przegląd do 10.2009.
Cena: 6 tys.zł. - 502 399 096

Ford Fiesta 1995 r 5 drzwi - 1,3 elektryczne szyby, klimatyzacja, centralny
zamek, 5 drzwiowy, do poprawek
lakierniczych drzwi kierowcy. Brak
przeglądu i OC. Cena 2200zł - 608
382 458

35

Domek letniskowy w Przesiece w
Dolinie Czerwienia, urządzony, przystosowany do zamieszkania, działka
- 1100m2, 180 tyś zł,
Partner; Kasia 507-243-718

Golf II td - 1.6 turbo diesel czerwony
czterodrzwiowy autko bardzo ekonomiczne ok. 5 litr na 100 km ważny
przegląd i oc cena do uzgodnienia
- 721 581 631

Golf kombi - perfekcyjny - za małą
kasę. Sprowadzony 4150 zł - 669
595 967

Mieszkanie willowe z ogrodem, atrakcyjna dzielnica Cieplic, 83 m2, po remoncie kapitalnym, stylowe wykończenie, 320 tyś zł,
Partner; Wanda 604-508-308

Gril oryginalny do Mondeo - przedni
do modeli 1993-2000 ze znaczkiem
firmowym Ford, wersja Ghia, stan
b.dobry, cena 100 zł. 503 690 425
Honda CBR 600 F4 - Sprzedam
motocykl w bardzo dobrym stanie. Rok
produkcji 1999, przebieg 38 tys., 110
KM , model w rzadkim czarnym malowaniu z srebrnymi wstawkami, nowe
klocki nissin oraz zmienione płyny, nie
wymaga wkładu finansowego. Cena
12 tys. do ewentualnej małej negocjacji
- 668 978 762

Rudawy Janowickie - nowy luksusowo
urządzony dom położony na pięknej
posesji graniczŕcej z Parkiem Narodowym, 1.450.000 zł,
Partner; Mirek 604-869-172

Honda CRX - 90 rok produkcji 1.6
16V, ekonomiczna i dynamiczna,
alufelgi, radio + Cd, zieleń kanarkowa,
stan dobry, zarejestrowana, cena 4900
zł - 609 243 506
Hyudai Sonata + LPG, zarejestrowane, OC NW, ważny przegląd. Pełna
elektryka, szyberdach, hak. Przeprowadzono remont silnika (faktury)
nie wymaga nakładów finansowych.
Kolor- wiśnia metalic. Rozsądna cena
- 502 068 168
Hyundai Atos 1999 rok 6500 zł - 85
000 km, Skrzynia biegów: manualna,

Apartament czteropokojowy w zadbanej kamienicy, nowocześnie i komfortowo urządzony, 110 m2, ogród ok. 1500
m2, Cieplice, 440 tyś zł,
Partner; Ania 790-359-599

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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bag, ustawiana wysokość kierownicy,
dzielona (składana) tylna kanapa,
tylne zagłówki - 661 465 577
Kola dojazdowe (zapasówki) - posiadam 7 sztuk rożnego rodzaju kół
dojazdowych (szczególnie dobre dla
posiadaczy aut na gaz z butla w miejscu
zapasowi) na 4 i 5 otworów do rożnego
rodzaju aut miedzy innymi ww, audi, opel
itd. O szczegóły proszę dzwonić i pytać
pod niżej podanym numerem telefonu
- 660 481 111
Koła zimowe do BMW 3 - 1997 rok,
15 na felgach aluminiowych (oryginalne)
- 885 588 345
Koła zimowe do Busa Vw T4 15c
- komplet kół zimowych na stalowych
felgach - 602 513 319
Laguna w super stanie - Renault
Laguna I, rok produkcji 1996, pojemność
1998 ccm, zarejestrowana, wyposażenie dodatkowe - Centralny zamek,
Elektryczne szyby, immobilizer, klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Radio
+ CD, Wspomaganie kierownicy, stan
bdb - nie wymaga wkładu, cena 8600
do negocjacji - 691 457 333
Lampy Peugeot 206 oryginalne. Komplet 100 zł - 600 361 574
Lancia Dedra 1.9 tdi 94r-2500zł
- intercoler, 1994r, 5 biegowy, 5 osobowy, komputer pokładowy, poduszka
kierowcy, ABS, regulowana kierownica,
elektryczne szyby przód, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, Radio z CD
do drobnych poprawek, lekko naddarta
tapicerka, zarejestrowany, opłacony i w
ciągłej eksploatacji - 791 545 641
Land Rover 2000 rok - sprowadzony
przygotowany do rejestracji, komplet
dokumentów łącznie z badaniami
technicznymi. Pojemność 1,8 benzyna,
alufelgi, elektryka. Kolor bordowy - 501
065 928
Lusterko prawe do Bmw e36 –
sedan, prawe, oryginalne szkło, nieporysowane, niebieskie, podgrzewane za
100zł, mogę przesłać fotki GG345556
- 515 840 190
Matiz osłona chłodnicy Heko do
Daewoo Matiz, cena 30,00 zł. - 791
734 752
Mazda 626 rok produkcji 1992, przebieg 267000km, pojemność silnika 1800
cm3, Moc silnika 105 KM, benzyna,
srebrny, stan używany, autoalarm,
hak, lakier metallic, wspomaganie
kierownicy, zarejestrowany w Polsce.
Cena 3.500 do negocjacji Jelenia Góra
- 505 151 271
Mazda MX6 - Rok 1993 pojemność
2500 zarejestrowana w Polsce – 509
911 072 - 075 72 14 900
Mercedes 190 koła z oponami zimowymi - felgi stalowe - 5mm bieżnika do
mercedesa 124, 190, 15 cali, cena 250
zł za 4 sztuki - 785 465 111
Mercedes C220 2005 rok - cdi
kombi, złoty metalic, przebieg 145.000
km, klimatronic dwustrefowy, pełna
elektryka, podgrzewane fotele, duża
nawigacja, alufelgi, nieuszkodzony,

zarejestrowany, stan idealny, cena
58.000 zł - 662 236 613

kraju. Posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie - 608 026 485

(13, 14, 15, 16) GG: 8565169. - 504
554 515

Meredes e200 - 2000r, Cdi, tiptronic
- 693 584 921

Opel Omega kombi - 2000 DTI 1999
rok, grafitowy, klimatronik, elektryczne
szyby 2, elektryczne lusterka, elektryczne regulowane fotele, tempomat,
postojowe ogrzewanie WEBASTO,
przebieg 185 000 km., welurowa tapicerka, silnik b.dobry i oszczędny 6 L
na 100 km, bez żadnych oznak korozji,
okazyjna cena 17,000 zł Pilne - 605
597 711

Opony zimowe vw - Sprzedam komplet
opon zimowych z felgami i kołpakami
VW Pirelli 190 SNOWSPORT Winter
185/65 R15 91T - 507 034 633

Mitsubishi L300 - zarejestrowane na
6 osób, aktualny przegląd i badania techniczne$, produkcja 1995, przebieg: 288
tys. km, pojemność silnika: 2477 ccm,
silnik: 51 kW, diesel, kolor: kolor kości
słoniowej, ładowność 1,00 t - Cena: 8
700 - 504 22 647 - 695 112 268
Napinacz paska klinowego w bardzo
dobrym stanie do Bmw E36 325 za 60
zł GG345556 - 515 840 190
Nissan 100nx zarejestrowany, uszkodzony przód, cena 1200zl - 075 713 67
79 - 725 667 660
Nissan Micra - Pojemność 1.0 1987
rok za 500 zł wymieniono pasek rozrządu amortyzatory przeguby, gumy,
filtry, olej, stan dobry zadbany drugi
właściciel - 697 265 055
Nissan Micra 2000rok - sprowadzony,
czarny, 1.5 diesel - 507 930 010
Nissan Serena 95r o pojemności 1,6
benzyna, zarejestrowana, opłacona,
uszkodzone drzwi rozsuwane boczne,
auto jeżdżące, sprawne technicznie,
cena 3,500 zł - 075 71 367 79 - 725
667 660
Nysa - Towos Benzyna + gaz. Cena ok.
1600 zł. - 506 216 452
Okazja - felgi OZ - bardzo ładny
wygląd z centralną śrubą 5x120 7,5 cal
są na nich opony przód 205/45R16 ty
ł205/50R16 przednie opony są nowe
tylko mają zdarte ranty wewnątrz opon
od zbieżności, a tył jeszcze można
śmigać - mogę przesłać fotki za 750zł
GG 345556 - 515 840 190
Okazja - opony zimowe z felgami - st.
4x100 opony w bardzo dobrym stanie
185/60 R14 dunlop Winter sport m3
kierunkowe nie mają bić, są wyważone,
tylko zakładać i jeździć. Sprzedam
dwie opony na dwóch felgach za 150zł.
Fotki mogę przesłać GG345556 - 515
840 190
Omega A kombi gaz - 1992 rok z instalacją gazową ważne opłaty i przegląd,
cena 1000 zł - 885 588 345
Omega B na części - kombi 2.0 benzyna, 95 rok, zielony metalik na części,
karoseria cała, w silniku puka panewka
- 606 508 723
Opel - rok produkcji 1987 w całości lub
na części - 603 553 908
Opel Kadet 1.8, gaz 3 drzwi ,600zł
- 514 515 285
Opel Astra - rok 92, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka - podgrzewane,
ABS, szyberdach, komputer pokładowy,
centralne zamki, welurowa tapicerka,
zarejestrowany w kraju. Cena 3000
- 669 310 312
Opel Astra 1992, tanio - pojemność
silnika 1,4. Stan pojazdu mechaniczny
jak i wizualny bardzo dobry. Czyste,
zadbane wnętrze. Po remoncie przedniego zawieszenia i silnika. Nowy układ
wydechowy. Auto zarejestrowane w

Sprzedamy działkę budowlaną w Jeżowie
o powierzchni 1324m2, piękne widoki,
uzbrojenie: energia, gaz. Cena: 93.000zł
Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 0603 32 89 15
www.karkonosze-nieruchoności.com.pl

Sprzedamy działkę budowlaną w okolicach
Łysej Góry w Dziwiszowie, powierzchnia
1,18 ha, Cena:150.000 zł dojazd asfaltem
Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 508 35 40 45
www.karkonosze-nieruchoności.com.pl

Mieszkanie willowe (pół domu) w okolicach Małej Poczty. 5 Pokoi, kuchnia,
łazienka, garaż na 2 samochody, ogrzewanie gazowe. Cena: 320.000zł
Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 0603 32 89 15

Sprzedamy halę w bardzo dobrym stanie
technicznym o powierzchni 3800m, kompletna infrastruktura, działka 2ha,cena: 4,4
mln Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 0603 3289 15
www.karkonosze-nieruchoności.com.pl

Opel omega kombi gaz 92 rok posiada ważne opłaty, cena 1400 - 721
581 632
Opel Tigra – 1996 rok 1,4 benzyna,
elektryczne szyby i szyberdach, alufelgi,
po tuningu, atrakcyjny wygląd. Cena
9500 zł do uzgodnienia - 609 073 716
Opel Tigra - rok produkcji 1995, przebieg 128 tys., pojemność 1400 benzyna,
atrakcyjny wygląd, 2 ARB, elektryczne
szyby i szyberdach, tylna szyba przyciemniana, lusterka i zderzaki w kolorze
nadwozia (kolor miedziany), opony
letnie + zimowe, moc 90 KM, centralny
zamek, cena 10 200 do uzgodnienia
- 507 367 466
Opel Tigra 1.6 -rok produkcji 1994 - 106
KM, 2 x airbag, alufelgi, centralny zamek
otwierany na pilota - elektryczne szyby
i szyberdach, Radio + CD, immobiliser,
przebieg 219.500 km, przegląd do
września 2009 r Cena: 6.500 zł - 507
173 086
Opel Vectra – kombi, rok produkcji
2000, 1.6 benzyna plus instalacja
gazowa, srebrny, pełna elektryka, opłacony - 793 385 304
Opony - dwie GOODYEAR VECTOR,
M+S (śnieżnobłotne) rozmiar 205/55
R16,91V. Bieżnik 3-4mm. Cena 100 zł
za komplet! - 660 481 111
Opony - dwie letnie DUNLOP SPORT
200E rozmiar 205/65 R15,94V,bieżnik
około 3mm. Cena 90zl za komplet
- 660 481 111
Opony „13” okazja - 185/70/13 „Tersus” 2 szt. 185/70/13 „ Barum” 2 szt.
185/70/13 „ Impulser” 2 szt. 175/70/13
„Toyo” 2 szt. 165/80/13 „W&M” 2 szt.
165/13 „Winter” 1 szt. zimowa Okazja:
30 zł za szt. Felgi 5J13 darmo! - 603
523 928
Opony używane - 215/70R16 4x4
zimowe - 608 210 531
Opony używane - koła kompletne
z oponami zimowymi 165/70/14 i
opony155/70/13 zima - 608 210 531
Opony zimowe 155/80 r13 - Kormoran,
155/80 R13 79Q SNOWPRO, mało
używane - 502 101 862
Opony zimowe 195x65x15 - komplet 4
opon zimowych firmy KLEBER, rozmiar
195x65x15 za 320 zł oraz komplet 4
kół stalowych z oponami zimowymi
firmy MICHELIN 5x112, opony 195
x65x15 za 520 zł.. bieżniki po 6 mm,
- 515 206 246
Opony zimowe różne tanio - Posiadam
na sprzedaż opony zimowe w atrakcyjnych cenach. W różnych rozmiarach

Sprzedamy atrakcyjnie położoną działkę
w Piastowie 2,33 ha z pięknymi widokami
na Panoramę Karkonoszy, dojazd drogą
asfaltową. Cena: 250 tys. Nieruchomości
Pędziwiatr tel.0693 53 99 62

Do WYNAJĘCIA nieruchomość komercyjna
o pow. całkowitej 507 m2 , działka 2300 m2,
na restaurację , dyskotekę itp. Posiadamy
w ofercie inne lokale na działalność gospodarczą w J. Górze 501 167 262

Sprzedamy widokowe działki budowlane
od 3000m2 w Zachełmiu uzbrojenie:
woda, prąd, dojazd drogą. Cena 40zł/m2,
Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 0603 32 89 15
www.karkonosze-nieruchoności.com.pl

Opony zimowe z felgami - Sprzedam opony zimowe wraz z felgami o
rozmiarach 13 14 15 szerokość opony
od 155 do 205 do Wv Opla Audi - 691
566 585
Opony zimowe z felgami 15 cali Sprzedam komplet czterech felg wraz z
oponami zimowymi o rozmiarze 185/55
R 15, rozstaw śrub 5x100, pasują do
VW, Seat, Skoda. Cena 500 zł. - 791
734 752
Passat - 1993r, sedan, 1,9 diesel, kolor
biały: cena 2500zł- do negocjacji. Pojazd
sprawny technicznie, zarejestrowany
- 793 566 929
Passat 1,9tdi - srebrny metalik, 4
elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
ABS, wspomaganie kierownicy, klimatronik ma przejechane ok. 230 tys. rok
98 - 601 258 992
Passat B5 Lift klapa kombi - kombi po
liftingu klapa jest gola nie posiada szyby
ani plastików ma lekkie wgniecenie
mogę wysłać zdjęcia proszę pisać na
maila luki_szymek@wp.pl odbiór osobisty - Cena 110 zł - 662 236 770
Peugeot 106 - rok 1993 stan bardzo
dobry, autko bezawaryjne, przegląd i
ubezpieczenie do 04.2009 rok, cena
3000 - 602 728 319
Peugota 405 +LPG. Zobaczysz, a
kupisz - 502 068 250
Polonez Atuplus (gaz) - z 1998 roku
z instalacja gazową, w stanie bardzo
dobrym kolor wiśniowy, dodam komplet opon zimowych w dobrym stanie,
właściciel nie palący – 2700 zł do malej
negocjacji - 507 107 316
Polonez Caro 94r z gazem - Do
sprzedania Polonez Caro 94r z gazem.
Ważny przegląd i oc! Hak, centralny
zamek + komplet opon zimowych! cena:
800zł - 609 712 775
Polonez Truck 1,6 - rok produkcji
1996, przebieg 230 tys., zabudowa
otwierana na trzy strony, kolor czerwony,
ubezpieczony, opłacony - 697 979 877
Przyczepa kampingowa - z nowym
przedsionkiem, umywalka, kuchenka
gazowa, 3 osobowa, zadbana, sprowadzona z Holandii cena 3500zl - 504
931 682

Renault Clio 2000r igła - super stan,
3 drzwiowy, 88 tys. km przebiegu, 2x
air bag, wspomaganie, alufelgi 15cali
z zimowymi oponami jak nowe, rok
produkcji 2000, 1,4 benzyna sprowadzony, polecam, cena 8500 + opłaty
- 509 229 141

wony, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, klimatyzacja, radio z CD Cena
15900 zł. Samochód serwisowany, tylko
i wyłącznie w ASO Renault Dzięciołowski. Dwa komplety kół. Samochód wyjątkowo zadbany. Pełna dokumentacja 075
642 93 92 - 603 522 970

Renault Kangoo - 2001, 1,9 Diesel,
bezwypadkowy, oszczędny, homologacja ciężarowa i VAT (pełen zwrot
podatków), 2 miejscowy, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby, 5 biegowy,
immobiliser, centralny zamek + pilot,
biały Cena: 7.000zł - 693 100 000

Renault Megane 1,6 - rok 2005
przebieg 55 tys. zadbany serwisowany
+ komplet opon zimowych 33000 zł
- 695 680 711

Renault Laguna - 1.8 benzyna, ABS,
alufelgi, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, immobilizer, klimatyzacja,
lakier metallic, poduszka powietrzna,
wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy - 502 068 070
Renault Laguna combi - rok
2001/2002, 1.9 TDCI ,170 tys. km, zielony (kameleon), 6 poduszek, 4 kurtyny,
abs, esp, elementy skórzane tapicerki,
ksenony, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, komplet pokł., radio
z CD, aluminiowe felgi 17”, po wym.
rozrządu i płynów. Cena 19.000 (do
negocjacji) - 609 611 686

Roleta bagażnika Mondeo - kombi
roczniki 1993-2000, kolor czarny, stan
bardzo dobry, cena 100 zł - 503 690
425
Rover 214 1,4i 95 rok - części z
demontażu - 785 465 111
Scoda Favorit 1,3 z instalacją gazową.
Rok 1991, homologacja na gaz do 2010
roku stan pojazdu dobry. Cena 1200zł
do negocjacji. Kontakt po godzinie 17:00
- 504 288 044

Renault Megane - rok produkcji 1999,
1,9 disel, przebieg 185 tys., ABS, wspomaganie, dwie poduszki powietrzne,
immobilizer, 5-cio drzwiowy, stan bardzo
dobry, eksploatowany przez kobietę
niepalącą, ekonomiczny ok 6l/100km,
od paru dni w kraju, 8000 + opłaty,
wezmę inne w rozliczeniu, Lwówek
Śląski - 785 983 211

Seat Cordoba 95r 4000 zł - 1.6, elektryczne szyby, alufelgi, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy,
alufelgi + komplet kół zimowych, radio z
MP3, halogeny, zarejestrowany w kraju,
ważny przegląd i OC, zadbane wnętrze,
kierowca niepalący - 510 978 952

Renault Megane 96 - silnik 1,4 z
całym dodatkowym wyposażeniem,
przebieg 220 - jeden właściciel - 509
725 029

Seat ibiza 1992 rok 2100 zł - w bardzo
dobrym stanie, zarejestrowany, ubezpieczony, przegląd, zadbany. Silnik benzynowy 1200ccm, 4/5 drzwiowy, komplet
kół zimowych, radio. Do zobaczenia na
Zabobrzu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: - 604 867 757

Renault Scenic – rok 2001 z instalacją gazową, sprowadzony z Włoch
do opłat. Posiada wszystkie bajery,
centralny zamek,elektryczne szyby itd.
- 669 533 344
Renault Scenic 1.9 DTI - rok 1999,
179 tys., 4 PP, ABS, klimatyzacja, dwa
elektryczne szyberdachy, elektryka,
centralny zamek, alufelgi, hak, radio sterowane w kierownicy, elektryczne szyby,
welurowa tapicerka, zarejestrowany,
lutego 2009, podgrzewane siedzenia,
cena 17.900 do negocjacji - 075 64 25
826 - 605 996 335
Renault Thalia Alize 1.5dci l- istopad
2003, diesel, przebieg 122000km, czer-

Renault 19 chamade 91r - od czerwca
w Polsce. 1.4 benzyna, 4 drzwiowy, 5-cio
biegowy, alarm centralny zamek przyciemnione tylne szyby, 2 komplety kół,
po wymianie oleju, stan dobry, aktualny
przegląd i oc, cena 1900 do negocjacji
lokom@wp.pl - 691 210 702

Seat Ibiza 1,2i 93r - części z demontażu - 785 465 111

Seat Ibiza 2006r 1.4tdi okazja - Model
po liftingiu , przebieg 28 tyś kilometrów,
błękitny metalik, el. szyby, aluminiowe
felgi 16, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, 4 x air bag, klimatyzacja, ABS, immobilizer,RM SONY, stan
bardzo dobry, sprowadzony do opłat
- 604 837 827
Seat toledo z gazem: - tanio - 91 rok,
1.8 benzyna+ gaz, pełna elektryka,
wspomaganie kierownicy, świeży przegląd i OC, cena 3900 zł - 609 243 506

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl
Zabobrze III
atrakcyjne mieszkanie o pow. 79m,
usytuowane na II piętrze. Mieszkanie
oferuje swoim metrażem: przestronny
salon, pełniący także funkcje jadalni,
przytulną sypialnię, 2 pokoje dziecięce,
funkcjonalną kuchnię z jasnymi meblami,
łazienkę, osobno toaletę oraz przedpokój.
Wnętrza są gustownie i stylowo urządzone. Cena: 299.000, Daniel Lenik, 0
661 114 212.

Renault 19 z gazem - rok 1994 grudzień - 603 313 486
Renault Chamade 19 z 1993 roku.
1,4 benzyna plus gaz. Aktualny przegląd
i ubezpieczenie. Cena do uzgodnienia.
O kontakt proszę po godzinie 20. - 507
107 361

Sprzedamy halę przemysłową w Łomnicy
o pow. 406 m2, położoną na działce o
pow. 2200 m2,
wysokość 4 m. Cena ofertowa 450 000
zł. Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 501 167 262.

Renault Megane - 1996 roku po
przebiegu 220000 z wyposażeniem i
kompletem opon zimowych i letnich
na felgach. Kupiony i serwisowany w
JG jeden właściciel. Stan dobry - 609
650 870

Zabobrze III
atrakcyjne, ciepłe, dobrze nasłonecznione mieszkanie na wysokim parterze 3-piętrowego bloku. Powierzchnia mieszkania
ma do zaoferowania: salon, sypialnię,
przestronną kuchnię, łazienkę, toaletę
oraz przedpokój. Niewątpliwą zaletą są
dwa balkony, do których wyjście jest
zarówno z salonu, jak i z sypialni. Do
mieszkania przynależy także pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie jest w
bardzo dobrym stanie. W cenie pozostaje
zabudowa kuchenna, 189.000, Daniel
Lenik, 0 661 114 212.

Piechowice
wykończony dom wolnostojący, położony
na foremnej, prostokątnej, ogrodzonej
działce w cichej i spokojnej dzielnicy
Piechowic. Dom ma powierzchnię 180
mkw, 6 pokoi, garaż na dwa samochody,
pomieszczenie gospodarcze. Cena:
800.000, Cezary Chalecki, 0 601 758
845.

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie w
Sobieszowie, 2 pokojowe 46m,na pierwszym piętrze z balkonem. Cena 179 tys,
Nieruchomości Pędziwiatr
tel. 0603 3289 15
www.karkonosze-nieruchoności.com.pl

Sprzedamy mieszkanie w centrum,
3 pokoje, w Jeleniej Górze przy ulicy
Pocztowej o pow. 71m2
Mieszkanie bardzo słoneczne.
Cena 245 000 zł. do negocjacji. Nieruchomości Pędziwiatr tel. 501 167 262

Park Sudecki
apartament w stanie deweloperskim,
usytuowany w jednej z atrakcyjniejszych
dzielnic Jeleniej Góry - Park Sudecki,
która zapewnia spokój, ciszę, piękne
widoki na Karkonosze z jednoczesnym
szybkim i bezproblemowym dojazdem
do centrum. Oferowany lokal znajduje
się na parterze budynku wielorodzinnego,
trzykondygnacyjnego z windą. Zajmuje
powierzchnię 62.86mkw i ma do zaoferowania: pokój dzienny połączony z kuchnią
(29,6mkw), sypialnię (16,9mkw), garderobę (1,68mkw), łazienkę (6,9mkw) oraz
przedpokój (7,78mkw). Cena: 275.000,
Daniel Lenik, 0 661 114 212.

Okolica SP nr 10
atrakcyjne, środkowe mieszkanie o
powierzchni 38,8 mkw, oferujące swoim
wnętrzem: słoneczny salon z wyjściem na
balkon, sypialnię, kuchnię, łazienkę, toaletę oraz przedpokój. W cenie pozostają
meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD,
szafa typu Komandor w przedpokoju
oraz szafa narożna w małym pokoju.
Cena: 169.000, Katarzyna Leszczak, 0
601 622 219.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Seicento – rok produkcji 2002 –
pojemność silnika 900 benzyna, stan
idealny - 660 456 422
Seicento - 2000r., pierwsza rejestracja 2001, mocny i dynamiczny silnik,
pojemność 1100cm (55km), czarny
metalik, przyciemniane tylne szyby,
stan bdb. kupiony w polskim salonie
- 508 231 509
Seicento 900 - pojemność silnika
900, bardzo ekonomiczny! rok produkcji
98 – Cena 4200 zł do negocjacji - 664
178 829
Skoda Favorit - 1992 r, 135 000
km. Jelenia Góra Okrężna 74 - 508
067 830
Skoda Favorit - przebieg 96 tys.
– wiśniowa, 1992 rok, stan bardzo dobry,
bez wypadkowa, nowy przegląd ważny
do 10.2009 pierwszy właściciel, cena
2700 do uzgodnienia - 603 182 814
Skoda pick up - Favorit benzyna + gaz
cena 1500 zł - 604 491 620
Citroen xsara II rok produkcji 11.2001,
1400 benzyna - 504 251 302
Renault Laguna Kombi 1997 rok,
2,0 benzyna - gaz zielony metalik, 2
poduszki powietrzne, welurowa tapicerka roleta bagażnika, rolety szyb
tylnych komplet opon zimowych i letnich
alu. Pojazd użytkowany przez kobietę
garażowany zadbany nie palone w
środku cena 9,500 do uzgodnienia. Stan
bardzo doobry- 665 309 074
Nissan Micra 1.0 1987 rok za 500
złotych Wymieniono 01.08.08 rok, pasek
rozrządu amortyzatory, przeguby, gumy,
filtry, olej. Stan bardzo dobry, zadbany
drugi właściciel - 697 265 055
Roczny akumulator VARTA 44Ah
220A cena 110 PLN - 608 038 284
Opel Vectra kombi 1.6 benzyna +
gaz 2000 rok pełna elektryka srebrny
- 793 385 304
Ford Fiesta 1.4 gaz elektryka, alufelgi,
obrotomierz, wymaga dopieszczenie
jest trochę zaniedbana. Sprzedam albo
zamienię na Corsę A najlepiej 1.4i lub
1.2i - 663 553 005
Audi b 4 - 1994r ciemny zielony,bezwypadkowy,1.9TD,centralny zamek,
szyberdach. Cena 9 000 zl /do uzgodnienia - 507 088 692
Cinquecento stan bdb - pojemność
700, rok 95, kolor czerwony. Przebieg
124 tys. zarejestrowany ubezpieczony
z przeglądem za 500 zł bez negocjacji
- 784 252 331
Clio 2000 rok - 1.4 benzyna zadbane
oryginalny przebieg, nowe opony aluminiowe felgi atrakcyjny wygląd - 609
437 664
Honda Accord v 1998 roku - z silnikiem
2.0 iLS, 136km. kolor bardzo ciemna
śliwka (prawie czarny), manualna skrzynia biegów, welurowa tapicerka, szyberdach, centralny zamek, immobiliser,
radio, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, przebieg 250 tys km, po niskiej
cenie! - 601 789 761
Koła zimowe - felgach stalowych na
15” 195/65 Michelin Energy używane
jeden sezon. Pasują do VW, Skody,
Audi Cena 550zł do uzgodnienia - 604
446 110
Mercedes 124-250d - Odpowiadam
na e-maile: dunat_m@o2.pl - 608
261 448
Opel Corsa A - Rok produkcji 1992
silnik 1,2 benzyna + gaz cena do uzgodnienia - 606 381 489
Peugeot 605 SV 3.0 benzyna +
LPG skórzane fotele, pełna elektryka,
szyberdach - 785 012 463
Vw t4 transporter - skrzynia 90r. 1,9
diesel, ładowność 1100 kg, zarejestrowany i ubezpieczony, stan techniczny
bardzo dobry do małych poprawek
lakierniczych 9.000 PLN do negocjacji
- 697 870 559
BMW 324 td 1989 r automat w dobrym
stanie alufelgi lub zamienię na qłada
- 609 246 405
Citroena Xsara 1,9td - 1998r wersja
exsklusive, welur, kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, poduszka
powietrzna kierowcy, elektryczne szyby
i lusterko, immobiliser, autoalarm z centralnym, klimatyzacja, radio z cd, bardzo
wygodne i ekonomiczne, garażowane,
blachy ocynk, fotki na meaila waldek9@
o2.pl - 513 101 712
Szęści Suzuki Swift - wszystkie części
- 507 930 010
Marea weekend - 1999 rok w bardzo
dobrym stanie, auto kupione w polskim
salonie, posiadam fakturę Vat, ekonomiczny silnik 1600, bogate wyposażenie. Autko serwisowane, nie wymaga
wkładu finansowego, zarejestrowane,
ubezpieczone 603 439 464 telik@o2.pl
GG 3679564 - 075 64 268 75
T4 do sprzedania osobowy - składak
1996, 2.4 l, 8- osobowy, hak, zarejestrowany do poprawek lakierniczych
i technicznych. Cena 7500 zl - 510
354 556
Golf II - diesel pojemność 1.6 okazja!
- 663 608 678
Toyota Corolla kombi - rok 1993,
pojemność 1.3, hak. Tanie w eksploatacji i wygodne. Cena: 6000 zł- do
negocjacji. Kontakt po godzinie 17:00
- 504 288 044

Toyota Previa - pełne wyposażenie
oprócz skóry, 8 osób, klimatyzacja,
pełna elektryka, 2x szyber dach, instalacja gazowa, chętnie zamienię na
mniejszy - 604 208 710
Volkswagen Golf 2 - Rok produkcji
1989 rok, pojemność silnika 1,8. srebrny
metalik, stan dobry, alufelgi + 4 opony,
przebieg techniczny do 08.2009 rok,
ubezpieczony do 01.2009r. cena 2.500
zł. - 603 505 185
Volkswagen polo bdb - VW Polo
96r pojemność 1,0 l zadbany 145 tyś
przebiegu wymieniony rozrząd i oleje,
serwisowany szyber dach oryginalny,
alufelgi, opony nowe, elektryczne
lusterka kolor niebieski tanio sprzedam,
mało pali 5l/100 km. 075 64 27 474
telik@o2.pl - 603 439 464
Vw Golf 4 z salonu - w Polsce, rok
produkcji 2002, pojemność 1400, 5
drzwi, kolor grafit metalic, przebieg
oryginalny 126 tys. km w aucie nigdy
nie palono, wnętrze idealne, 2 poduszki,
ABS, SRS, radio JVC. Cena 21 tys. zł.
- 502 786 897
Vw Golf III joker - rok produkcji 1997
biały, limitowana wersja m.in. białe
zegary, przebieg 236 700km 1.6 55KW/
75KM. Kupiony w polskim salonie
- Grabowski w Jeleniej Górze. Poduszka
powietrzna, immobilaizer, wspomaganie
kierownicy - 607 799 424
Vw Golf III kombi 1,9 diesel - 1995, kolor
zielony, hak holowniczy sprowadzony
cena 5600zl - 504 931 682
Vw Golf IV TDI - 2000/2001, TDI 90KM,
5d hatchback, climatronic, wspomaganie, 4 x airbag, ABS, RM, centralny
zamek, aluminiowe felgi, podłokietnik,
czerwony, zadbany. Cena 19500. - 600
306 749
Vw lt 35 2.5 TDI - Rocznik 2001,
sprowadzony, 137 tys. przejechane
oryginalnie, książka serwisowa cena
29990 zł - 507 930 010
Vw Passat 1995 - B4 1995 1.8 kombi
gaz, granat, stan bardzo dobry - 792
145 026
Vw Passat 2001 TDI - B5 - Kombi
2001, 130KM, ABS, ESP, klimatyzacja,
6 biegowy, cena 31.000 do negocjacji
- 691 536 445
Vw Passat B4 1995 - kombi gaz - 792
145 026
Vw Passat B5 - kombi - FL 1,9 TDI
130 KM rok 2004 - model 2005, czarny
metalik, bogate wyposażenie /Highline/
- 507 034 633
Vw Passat kombi 1.8 turbo benzyna 2001 - 1.8 t, 150 KM, 111400km, kupiony
w polskim salonie serwisowany w ASO,
książka serwisowa, stan idealny , cena
26000 zł 748 509 169 - 604 481 966
Vw Polo 91 rok 950 zł - kombi - 507
930 010
Vw Polo combi - rok 93, niebieski
metalik, 1.0 benzyna, stan bdb., cena
2600 - 609 243 506
Vw Polo ładne – 96 rok pojemność 1,0 l
zadbany 145 tys. przebiegu wymieniony
rozrząd i oleje, serwisowany szyber
dach oryginalny, alufelgi, opony nowe,
elektryczne lusterka kolor niebieski tanio
sprzedam, mało pali 5l/100 km - 075 64
27 474 telik@o2.pl - 603 439 464

+ battery pack + instrukcja obsługi
- 664 022 099
Canon lens fd 28mm - Mam do
sprzedania obiektyw marki Canon
Lens FD 28mm 1:2,8 SC w dobrym
stanie bez rys, używany był z korpusem AE-1. Mocowanie bagnet. - 644
022 099
Cb radio + antena 200zł - CB Radio
nowe na gwarancji + antena CB przestrojona cena 200zł lub do negocjacji
- 661 399 203
Części do telefonu se k310i - Sprzedam Panel prawie nowy, ładowarkę,
baterie, kabel USB Do SE K310i nr
gg:11570406 e-mail: palik015@wp.pl
- 792 764 099
Mam w sprzedaży części do notebooków, baterie, klawiatury, zasilacze,
iwertery, matryce, dyski twarde - procesory pamięci itp tel. 516 611 933
- 516 611 933
Dell 2408wfp Ultrasharp - DELL
monitory z gwarancja 3 lata NBD wymiana w następnym dniu roboczym.
Faktura VAT, cena brutto 50 sztuk
x nowy Dell 24 monitor lcd UltraSharp 2408WFP Widescreen HD LCD
(Black) 3 Year Warranty - cena 2100
pln brutto gwarantujemy najniższe
ceny w Europie ! oferujemy specjalne
ceny hurtowe: - 606 946 517
Dell realizujemy indywidualne Szukasz sprzętu komputerowego
marki Dell - dostarczymy Ci sprzęt w
dowolnej konfiguracji, w najlepszych
cenach !!!. Termin realizacji od 7 - 14
dni. Przed realizacją zamówienia
wymagana zaliczka 10% wartości
zamawianego sprzętu. Zapraszamy
- 606 946 517
Efekt gitarowy Marshall Shredmaster. Moim zdaniem najlepszy przester
w historii. Można go u mnie odsłuchać.
Sprzedaję, bo kupiłem multiefekt.
Cena 150 zł. Waldek, Jelenia Góra
- Cieplice. - 505 307 297
Geforce6200le za 65zł - Karta
graficzna GF6200LE 256mb za 65zł.
Na gwarancji, sprawna 100% - 508
796 398
Gitara ele. ibanez - Sprzedam gitarę
Ibanez SA 260 z maja tego roku w stanie idealnym ( możliwość pogrania ) w
komplecie miękki futerał, kabel - sprzęt
na gwarancji - cena 1150 do negocjacji
ibanezik@wp.pl - 666 097 891
Iphone 3g 8gb nowy - Sprzedam
iphona 3G 8GB pełen kpl w sieci
Orange nowy w cenie 1300zl więcej
informacji GG 2146534 - 605 186
086
K510i sprzedam - K510i simlock Plusa
+ drugi k510i bez simlocka z uszkodzonym joystickiem nie działa w lewo
i do góry. - 697 350 870
Kamera panasonic vdr-d220 nowiutka kamera cały komplecik
! kamera na małe płytki i na karty
pamięci ! rewelacja ! 550zł - 502
856 865

Vw T4 osobowy pilnie! składak 96,
8 osobowy, hak cena 7500 zł - 510
354 556

Karta graficzna+dodatki - Sprzedam kartę graficzną WinFast A250
64MB Leadtek nVidia GeForce 4
Ti4200 AGP*4 z TV-OUTem 100%
sprawna bez wad i uszkodzeń, plus
zasilacz komputerowy Codegen 300W
z kablem zasilającym 100% sprawny,
plus stacja dyskietek. Całość za 40zł
- 668 929 118

Vw Transporter 1,9 diesel - 1995 rok,
sprawny, blaszak, cena 8000 - 889
687 356

Keyboard - stan dobry, prawie nie
używany. Cena 50 zł Mogę wysłać
zdjęcia na email - 664 669 238

Vw Transporter T4 7500 - 1995, diesel,
blaszak trzyosobowy - 880 491 908

Komplet cb radio - Radio samochodowe CB Albrecht plus antena i
podstawa magnetyczna. Kupione w
czerwcu, 100% sprawne, wartość 700
zł, Sprzedam za pół ceny. Wszystko
na gwarancji. Możliwa faktura Vat
(doliczony) - 792 128 282

Xsara 2 hdi Exclusive - srebrny, klimatronik, serwisowany, sprowadzony,
piękny i wygodny, 2001 XII - 608 653
454
Zadbany fiat 126p - w bardzo dobrym
stanie, bardzo zadbany, nie wymaga
wkładu finansowego - proszę dzwonić
popołudniu lub wieczorem - 603 291
394
Zimówki 15 z felgami super stan – do
passata, pasują także do innych vw,
opony i felgi w super stanie, jak nowe!!
Cena 400 zł za komplet. Jelenia Góra
- 793 608 323
Z powodu wyjazdu - Renault Clio 1992r,
1,1 benzyna, 5 drzwiowy, biały, 8 miesięcy w kraju, zawieszenie, karoseria,
silnik w bdb. stanie, oryginalny przebieg
127 tys., ważne opłaty cena 2200 zł
- 607 735 831

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
Altus 140 klasyk czarne - Kolumny
w idealnym stanie cena 550zł do małej
negocjacji Kontakt GG 2641894 - 695
980 516
Amplituner kina.d + 2 kolumny CAT CS-907 posiada wejście optyczne
wyjście na sub pasywny/aktywny
dekodery Dolby Pro Logic Surround
Dolby Digital Dolby 3 Stereo DTS +
kolumny podłogowe tej samej firmy
gra bardzo ladna jak na klasę cena
400zł komplet czyli 2 kol i amplituner
lub zamienię kontakt GG 2641894
- 695 980 516
Canon eos 300 + battery pack
- Sprzedam korpus Canon eos 300

Komputer P4 - 2,0Mhz 512 ramu
80GB dysk twardy karta graficzna
128mb monitor 17cali CRT Samsunga
cena 400zł lub zamienię kontakt GG
2641894 - 695 980 516
Komputer tanio ! - Komputer P IV
HT. Lan, Muzyka, USB, DVD + Monitor
LCD, Głosniki, Mysz, Klawiatura TANIO, Gwarancja. - 603 783 521
Komputer wysokiej klasy - komputer wysokiej klasy z drukarka wielofunkcyjna i monitorem plaskim - 665
555 980
K os m etyka - s p r z e d a m l u b
wynajmę urządzenie do usuwania
włosów na stałe zamykania naczynek
- 785 157 185
Lg ku800 - (cały komplet-pudełko,
słuchawki, ładowarka) - aparat 2MPX,
mp3, kolor czarny - 721 115 847
Lg ku800 - Sprzedam telefon LG
ku800 w ładnym stanie, cały komplet.
Aparat 2MPX, pamięć 100MB, slot
kart .bez sim locka, kolor czarny, cena
180zł - 721 115 847
Lodówkę side by side, pralkę - Wirpool tanio srebrna wymiary ok. 90/190
po lewej zamrażalnik z wbudowanym
w drzwiach podajnikiem do lodu oraz
nalewak zimnej wody, po prawej
lodówka pralka z wsadem od góry
- 505 568 751
Metz 45 ct-4 - (palnik działa i błyska
jak szalony) ale nie kompletną, sprzedaje samą lapmę z koszyczkiem na
baterie - 664 022 099

Mio a702 - Sprzedam wszystko
mający (GSM,GPS, WLAN, itd) palmtop, aparat 3,2MPX,pamięc 1GB,slot
kart, cały komplet, zakupiony nowy
miesiąc temu(2lata gwarancji). Cena
900zł - 721 115 847
Monitor 17” - Krótko używany, w
bardzo dobrym stanie. 60 PLN - 510
273 344
Monitor 17” - Monitor HYUNDAI,
stan dobry, cena 47 zł - 602 39 49 41
Monitor LCD - o przekątnej 19 cali
model VA 1912. Ekran posiada rozdzielczość natywną 1440 x 900, Ekran
ma wejścia: D-Sub, DVI D, audio
RCA. Ekran ma wmontowany zestaw
głośnikowy. Stan bdb (użytkowany 6
miesięcy). Cena 550zł. z możliwością
negocjacji. - 695 299 366
Multiefekt zoom g7 - sprzedam
używany zoom G7 1ut, do zrobienia
w nim jeden przycisk (koszt ok 50 zł) ,
chce za niego 400 zł. ibanezik@wp.pl
- 666 097 891
Nawigacja fujitsu siemens - nowa
praktycznie nieużywana z mapami
całej Europy- bardzo dokładna mapa
Polski. Cena 200zł gg 2785672 - 783
572 254
Nokia n95 najtaniej - Oferuję hitową
NOKIE N95 bez LOGO bez sim locków
z polskim menu i w doskonałej cenie
800zł skład zestawu wchodzi: kabel tv,
USB, ładowarka pudelku więcej informacji GG 2146534 - 605 186 086
Otv thomson 29” - Stan telewizora
idealny, podświetlany pilot. Cena 300
zł. - 516 146 157
Pamięć ram - DDR 512 MB Kingston,
Elixir oraz procesor Pentium III - 783
485 930
Panel do radia sony cdx-s2200
- 100% sprawny zainteresowanych
proszę o telefon lub e-mail ivi_@op.pl
- 509 057 034
Pilnie i tanio lg u900 |170 zł - sprzedam lg u900 w stanie wizualnym
dobrym i technicznie bardzo dobrym z
ładowarką i karta pamięci 1gb.. najlepiej dzwonić po 16:00 - 791 026 317

(9ms+16ms), Kąty widzenia: 120/100,
Plamka: 0,297 mm Zależy mi na
taniej i szybkiej sprzedaży. Kontakt
telefoniczny lub GG10416306 - 603
348 409
Sprzedam Philips mcd 139b - Mini
kino domowe, czyta dvd, divx, svcd,
mp3, 3 głośniki, zestaw jest nowy
zapakowany, gwarancja producenta.
Cena 500 zł - 510 250 607
Sprzedam projektor - filmowy 075
76 737 12 - 603 553 908
Ps2 slim 2pady karta8 - Sprzedam ps2
2Pady, karta8MB, gry m.in. gta vcs,
gta vc, pimp my ride, eragon, medal
of honor Vangaurd i parę innych 330zł
- 662 004 349
Spv3000-kombajn multimedialny- MP3 Komunikacja IrDA, Bluetooth, WiFi Transmisja danych GPRS, EDGE
Odtwarzacz MP3, Obsługa video,
Slot kart pamięci, System operacyjny,
Przeglądarka WWW, E-mail, Dyktafon,
Aparat foto, Kamera video-rozmowy
możliwa zamiana na Nokie e 51 z moja
dopłata,lub laptopa cena około400zł
- 725 084 080
Tamron-28-80 minolta/sony - obiektyw w dobrym stanie 1:3.5- 5.6 o
średnicy 58mm, mocowanie końca
minolta -sony - 664 022 099
Komputer kompletny z monitorem
LCD - TANIO, Gwarancja. - 510
252 772
Tanio sprzedam piec dwufunkcyjny
- firmy Termet Mini Max. Piec jest
używany ale w pełni sprany, cena do
uzgodnienia - tanio - 668 320 983
Telefon sony ericsson k850i - 2
miesięczny w sieci Orange, prawie
w ogóle nie używany na gwarancji
Telefon K850i .w zestaw wchodzą
:(słuchawki, kabel USB, Pudełko,
Telefon )..Cena 650zl - GG2146534
- 605 186 086
Telewizor 20 cali - Sprzedam
Telewizor 20 cali + pilot. Stan idealny
niedrogo - 607 791 667
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Philips 24”,wejścia: 2xscart, s-video,
2xrca-audio. Wyjście audio na dodatkowe kolumny. Wejście słuchawkowe.
Brak oryginalnego pilota. Cena 200zł
(do uzgodnienia) więcej informacji
pod: maniek210@poczta.onet.pl
- 508 306 311
Telewizor Thomson płaski wraz
z oryginalnym stolikiem! Jak nowyRewelacja z wbudowanym kinem - 2.1
500zl. - 511 565 216
Tokina at-x 50-250mm - Mam do
sprzedania szkło które było używane z
korpusem AE-1 , w dobrym stanie bez
rys , TOKINA AT-X 50-250mm 1:4-5,6
średnica 55mm - 664 022 099
U900 tanio - pilnie lg w stanie dobrym
cena 170zł najlepiej pisać sms - 791
026 317
Wieża diora - składanka Tuner, tape.
cd,EQ, wzmaczniacz, pilot z kolumnami . Cena 350zł - 888 794 020
Wieża jvc na 3 cd - Stan idealny
niedrogo - 607 791 667
Wieża panasonic na 5 cd - tan idealny
niedrogo - 607 791 667
Wzmacniacz lampowy Crate - GT80. Oryginalny Made in USA. Hybrydowy tzn. tranzystorowo - lampowy.
Potężna moc 80 Wat!!! Osobne kanały
czysty i przesterowany. Wymiary ok.
50 x 45 cm, waga 19 kg. Cena 700
zł. Za taką moc i za lampowy wzmacniacz, to prawie darmo Jelenia Góra.
- 505 307 297
Zadbany samsung d600 - Bluetooth: Dyktafon: GPRS: tak, Class
10 aparat 2,0 Java: tak MP3: tak
Obsługa USB: Przeglądarka xHTML:
SyncML: Transmisja danych i faksów:
WAP: stan techniczny bardzo dobry
,używany przez kobietę cena- 189 ZŁ
- 725 084 080
Zestaw cretiva 5 głośników - Nadaje
się do komputera jak i do kina domowego cena około 120zł - 725 084
080

Pilnie sprzedam lg u900 170 zł - w
stanie wizualnym dobrym i technicznie
bardzo dobrym z ładowarką i karta
pamięci 1gb.. najlepiej dzwonić po
16:00 gg 6773845 - 791 026 317
Powiększalnik foto durst b-30 Sprzedam powiększalnik kompletny i
sprawny durst b-30 metrineg 35 , made
in italy z obiektywem rodenstock trinar
1:3,5 f=50mm !!! - 664 022 099
Pralka automat - pralka POLAR
-stan b. dobry. - 695 960 013
Ps2 przerobione - 2 pady karta 8 mb
gry m.in. gta vcs, gta vc, pimp my ride,
eragon, medal of honor Vangaurd i
parę innych przerobione gg7506436
330zł - 662 004 349
Radiootwarzacz samochodowy
jvc - KD-G401 4x50w na 1 płytę cd
odtwarza formaty cd-rw,mp3 wyjście
na wzmacniacz st b dobry komplet
+pilot cena 200zł - 792 641 051
Mam do sprzedania wzmacniacz
samochodowy amerykanskiej firmy
ADS, 800 watt dwa kanaly(180 zł),
oraz idealny pod ten wzmacniacz subwoofer firmy blaupunkt(130zł). sprzedam rowniez radio pioneer(300zl) i
telefon sony ericsson W610i(250zl)
dzwonic zawsze po 15 lub gg 4220037
- 606 281 298
Radio do auta - Panasonica z mp3
dokładny model to CQ-C1313NE w
dobrym stanie cena 160 zl gg 2785672
- 783 572 254
Sagem my 700-179zł - Używany simlock Idea/Orange PL MP3 Komunikacja
Bluetooth, Transmisja danych GPRS,
EDGE Informacje dodatkowe Java,
MMS, Odtwarzacz MP3, Obsługa
video, Slot kart pamięci, Przeglądarka
WWW, E-mail, Radio, Gwarancja,
Dyktafon, Aparat foto, Kamera videorozmowy - 725 084 080
Samsung - d900i bez sim loka,stan
bardzo dobry,cały komplet 340złotych.
Jelenia góra - 792 801 110
Samsung i560 ! jak nowy gps ! 550zl. okazja !!!!!!!! - 511 565 216
Samsung SGH-X160 - ( z ładowarką ) w stanie dobrym. Cena 50 zł
Mogę wysłać zdjęcia na emaila - 664
669 238
Siemens s-68 - Stan telefonu idealny, uzywany 8 m-cy. W załączeniu
słuchawka, oryginalne pudełko. Cena
- 150 zł. - 516 146 157
Sony R1 fabrycznie nowy aparat !
- nowiutki nigdy nieużywany aparat
sony r1 wraz ze wszystkim co daje
fabryka ! aparat prosto z salonu - 511
565 216
Joystic Manta jest w 100% sprawny
Nadaje sie do gier typu: SAMOLOTY
naprawde warto nie trzeba instalowac
zadnych sterowników pod windows
automatycznie jest wyszukuwany
tylko do win 98 potrzebne sterowniki
jak bedzie trzeba to znajde KONTAKT:
GG: 11570406 E-mail: palik015@
wp.pl - 792 764 099
BENQ LCD T502- 15” SREBRNO CZARNY. Stan bardzo dobry. Matryca:
15 cali ,Jasność: 250 cd/m2 , Kontrast: 450: 1 ,Czas reakcji: 25ms

Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 0501736644

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Świetna inwestycja. Ziemia budowlana
1,15 ha nieopodal Jeżowa
Sudeckiego. Zabudowana starą oborą.
Zapierające dech widoki, nowy
asfalt,media. Doskonała cena 470 tyś.
Rychlewski Remigiusz Żebrowscy
nieruchomości 0501736644.

Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury. 64 m.kw
na czwartym piętrze.
Rozkładowe z balkonem i ładnym widokiem na góry. Do odświeżenia. Bardzo
dobra cena 208000. nieruchomości
0501736644

Atrakcyjne 2 pokojowe mieszkanie na
parterze domu. Po solidnym remoncie.
Nowe instalacje, okna, ogrzewanie
własne gazowe. Tanie w utrzymaniu.
Przestronna łazienka z oknem i narożną
wanną. Nie wymaga żadnych nakładów. 179000 nieruchomości Żebrowscy
0501736644

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
FABRYKA OKIEN

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

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

BIURO POMOCY
ZADŁUŻONYM
022 397 21 50
www.oddluzenia.com
www.biuropomocyzadluzonym.pl

Millennium
sp. z o.o.

KREDYTY
ODDŁUŻENIA

www.millenniumhipoteka.pl
Tel. 075 753 30 30, 022 389 50 88

do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

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

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

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,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
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
ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

TAXI

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

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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

Miejsce
na twoją
reklamę

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

Serafin

RAMY

ZAMAWIANIE

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze uprzejmie informuje,
że w dniu 01.09.2008 przystąpił do realizacji projektu p.n.:
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

NOWA JAKOŚĆ-NOWE SZANSE!

W związku z powyższym zapraszamy bezrobotne osoby niepełnosprawne (poszukujące pracy)
z miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem tych osób do korzystania z bezpłatnych usług z zakresu pośrednictwa pracy, informacji
zawodowej oraz poradnictwa zawodowego.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-promocyjne:
• 28.10.2008r., godz. 13.00 – spotkanie dla organizacji pozarządowych i instytucji działających
w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• 29.10.2008r. godz. 11.00(I edycja) i 05.11.2008r. godz. 11.00 (II edycja) – spotkanie dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem
tych osób.

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

Więcej informacji:
tel./fax.: 0-75 / 64-38-711
www.praca.kson.pl
e-mail: praca@kson.pl
lub w siedzibie Agencji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 7, pok. 9 ( parter)
w godz.9.00-16.00 (pon.-pt.)
Projekt współfinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
"Partner III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
przez organizacje pozarządowe."

Z tym ogłoszeniem do 1.11.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Pocztówek czar

Widokówka, jako najtańsza forma przesyłania
korespondencji, już od przełomu XIX i XX wieku
zrobiła furorę na rynku wydawniczym. Z dawnego
Hirschbergu i okolic pozdrawiano, kogo się tylko
dało. Wypełnione pięknym, kaligraficznym – choć
nieczytelnym dla wielu – gotyckim pismem pocztówki, samo w sobie stanowią mało doceniane dzieło
sztuki.
To właśnie Karkonosze, a konkretnie Śnieżka i agencja pocztowa umieszczona na najwyższym
szczycie Sudetów Zachodnich,
były „kolebką” widokówek na
obecnych ziemiach polskich
– podaje Ivo Łaborewicz.
Pier wsze, dość skromne
pocztówki, z nadrukowanym
niewielkim obrazkiem przedstawiającym ówczesne schronisko
na Schneekope, zostały wysłane
przez turystów w lipcu 1873
roku.

Lepsze listy

Wcześniej rozwijała się sztuka
epistolograficzna, dziś popadająca w niepamięć, a – choćby
na początku wieku XIX będąca
często bezcennym świadectwem
epoki, którą można było zatrzymać w czasie głównie za pomocą
słowa pisanego. Stąd bogate opisy, często beletryzowane, upiększone, ale i ujmujące bardzo
realistycznie tamte czasy.
John Quincy Adams, który całą
swoją podróż na Śląsk opisał w
listach do swojego brata, tak oto
przedstawia scenę, kiedy musi
zapłacić za nocleg w schronisku
pod Śnieżką:
– Opuszczając Budę uznaliśmy, że gospodyni zażądała
od nas wygórowanej zapłaty.
Zapytana, jakim sposobem koszty są tak wysokie, wpadła w
najbardziej gwałtowną złość,
jaka kiedykolwiek szpeciła płeć
odmienną i wściekała się w sposób mogący służyć za przykład
furii. Przewodnik wyjaśnił nam
później, że przyczyną jej złego
humoru było lanie, jakie sprawił
jej mąż poprzedniego dnia i z
którego jeszcze nie ochłonęła.
O prostoto, cnoto, o szczęśliwi
patriarchowie!”
Zapewne takiej sceny żadną
widokówką nie jest się w stanie
udokumentować.
Adams pocztówek jeszcze nie
widział na oczy, ale już kolejne
pokolenia turystów oszalały na
punkcie wysyłania pozdrowień
właśnie na kartach pocztowych.
Po wspomnianych, dość skromnych nadrukach z widoczkami, zaczęły się one rozwijać na
przełomie XIX i XX wieku, aby
– kilka lat później – osiągnąć
perfekcję formy, której nie mają
raczej nawet dzisiejsze, banalne
pocztówki.

Pocztówka
dźwignią reklamy

Oczywiście prezentowano
na nich najbardziej charakterystyczne punkty okolicy – Jeleniej
Góry, pogórza Karkonoszy, czy
samych szczytów najwyższego
pasma Sudetów Zachodnich.
Pocztówka stała się też mocną
siłą reklamową okolicznych
firm – łącząc w sobie estetykę

formy, przedstawionego krajobrazu oraz – reklamowanego
produktu. Przykładem niech
będzie widokówka reklamująca
„Staniszowiankę” (Stonsdorfer
Bitter), markowy likier ziołowy
przez lata produkowany przy
dzisiejszej ulicy Wolności.
Jegomość obsługiwany przez
powabną kelnerkę, delektuje
się kieliszeczkiem nektaru w
secesyjnej, wiosennej scenerii ze
Śnieżką w tle.
A pani Maria Emma, która
kartkę wypełniła 2 października
1899 roku zdaje się po prostu
pytać, co ciekawego się dzieje u
jej rodziny.
Koniunkturę na kartki pocztowe wykorzystywali też producenci sprzętu narciarskiego. Z
Karkonoszy można było wysłać
pozdrowienia na humorystycznej kartce reklamującej narty
firmy Skiespießer.

Jaskółka z widoczkiem

Przez inne widokówki przewijają się motywy to Marktu
(placu Ratuszowego), to panoramy Jeleniej Góry – najczęściej
widoku z Hausbergu (Wzgórza
Krzywoustego), to Kościoła Łaski
(dzisiejszego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Są
także koszary pułku Jegrów (dzisiejsza Technikum Mechaniczne)
jeszcze z Bramą Wojanowską
przeniesioną w 1998 roku na
swoje dawne miejsce u zbiegu
ulic Konopnickiej i 1 Maja.
Jest jaskółka, która niesie w
dzióbku pustą (z założenia) karteczkę, na której zainteresowany
może kogoś pozdrowić, mając w
tle Galerię w Parku Zdrojowym,
na przełomie minionych stuleci
jeden z najbardziej wytwornych
lokali w uzdrowisku Cieplice. Do
tego urocza mozaika najciekawszych miejsc w Warmbrunn. Co
prawda fotografie czarno-białe,
ale obrys – w kolorze i z symbolem szczęścia: czterolistną
koniczyną.

Promocja mniejszych

Co ciekawe, widokówkami
przedstawiającymi najciekawsze
miejsca, promowały się okoliczne
miejscowości, w których dziś
chyba na myśl nie przychodzi,
że można w ten sposób zadbać
o swój wizerunek. Skromny Pasiecznik (Spiller), wieś na drodze
z Jeleniej Góry do Lubania, reklamował na pocztówce swój zajazd
zwany popularnie „Zum Brauen
Hirsch” („Pod Brązowym Jeleniem”), a pozdrowienia z tego
miejsca na przełomie wieków
wysłały – skromnie podpisując
się ołówkiem – panie Laura i
Maria.
Podobnie w Arnsdorfie (Miłków) opłacało się wydać kolorową litografię przedstawiającą
tę uroczą miejscowość na przed-

górzu Karkonoszy. To samo w
Alt Kemnitz (Stara Kamienica)
– przykłady można by mnożyć.

Pisane w knajpie

Lektura pozdrowień przesyłanych z ówczesnej Jeleniej Góry
pozwala stwierdzić, że pocztówki
adresowali nie tylko Niemcy, lecz
także przedstawiciele innych
nacji. Pewien Francuz, który
bawił w zajeździe „Pod Trzema
Dębami” (w tym miejscu w latach PRL powstała zlikwidowana
już izba wytrzeźwień), pisał
na pocztówce przedstawiającej
ten lokal:
– Droga Mario Luizo! Wiem,
że czynisz mi wymówki, że tak
mało do Ciebie piszę, ale obiecuję
Ci, że niebawem dostaniesz list….
co najmniej dwustronicowy! /…/
Aktualnie uczę się angielskiego i
mam nadzieję, że wkrótce będę
mógł się jakoś dogadać /…/
Całusy, Twój…. Podpis zupełnie
nieczytelny.
Zapewne ów Francuz delektował się 5 listopada 1904 roku
czymś mocniejszym we wspomnianym lokalu, bo kartkę popisał ze wszystkich stron. Aby ją
przeczytać, trzeba niezłej wzrokowej gimnastyki.

Inna forma

Zwyczaj pocztówkowego pozdrawiania oczywiście nie zanikł,
tylko zmienił formę. Adresatowi zostawiono znacznie więcej
miejsca na rewersie pocztówki
– wcześniej przeznaczonej tylko
na umieszczenie adresu – a część
wierzchnią zajął widok. Taka forma pocztówki wykształciła się po
1904 roku i pozostała w zasadzie
niezmieniona do dziś.
Po 1945 roku dość nietypową
formą słania pozdrowień były
zdjęcia – nie pocztówki zakupione
w kioskach – ale wykonywane na
zamówienie fotografie. Tak było
w Cieplicach Śląskich Zdroju,
gdzie w powojennych latach prosperowała firma „Foto Basia”. Na
negatywach uwieczniono tysiące
gości uzdrowiska, a także mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w
wolnym czasie jeździli do Cieplic
na wycieczki.

Było ładniej

Gdy porównać sztukę pocztówkową sprzed ponad stu lat z
dzisiejszą, wydaje się, że dawne
czasy są górą. Pomijając charakter
pisma tych, którzy współczesne
pocztówki wysyłają, dawna forma
jest znacznie bardziej wyszukana.
Łączy prostotę przedstawionych
widoków z bogactwem secesyjnych, ręcznie naniesionych ozdób.
Podobnie jak ówczesna architektura, dawne pocztówki pokazują,
że sztuka ich wytwarzania nie
polegała na automatycznym
powielaniu rzeczywistości, ale
na dbaniu o każdy – nawet najmniejszy – szczegół wykonanego
dzieła.

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

Ju¿ dziœ zacznij pracowaæ
najlepszym sprzêtem!
stara
cena

nowa
cena

1049,-

679,-

Pilarka

HUSQVARNA 235

Moc: 1,3 kW / 1,7 KM
Waga bez urządzenia tnącego 4,7 kg

Promocja do wyczerpania zapasów
Jelenia Góra, ul. Wolności 221
Tel. 075 75-50-221

Lubań Śl., ul. Rybacka 21
Tel. 075 64-62-622

