Wyszedł
z domu,
wybrał
śmierć
str. 4

Tygodnik Regionalny

Nr 46 (110) 17 XI 2008 r. 2 zł (w tym VAT 7%)
Rok III ISSN 1896-5164 Indeks 224065

s
u
c
o
F
Kręcą
m
e
i
k
r
Pa
str. 6

1240

ogłoszeń
,

121 ofert pracy
w tym:

program
T
rozrywka V

KONKURS
str. 22

Kaczyński w jaskini
czerwonego lwa – str. 2

Odpowiedz na pytania i wygraj:

Wrobiona w fundusz
strat – str. 8

1. Płyta CD – Zbigniew Wodecki – „Moje piosenki”
2. Książka Monika Szwaja – „Klub mało używanych
dziewic”

Jak kochać
małą ojczyznę? – str. 10-11
Królewski wzlot
„Orła” – str. 12

REKLAMA

Jazda w ostatnią drogę
str. 5

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 listopada 2008 r.

ROZMAITOŒCI

str. 10-11
Intryga i… rozwód.
Teatr podzielony
– str. 11
Królewski wzlot „Orła”
– str. 12
Kierunek: Berlin!
– str. 13
Chopin trampoliną
do sukcesu
– str. 14
Informator
– str. 15
Ulubiony lekarz
– str. 18
Jelonka wczoraj
– str. 38
Trwają prace nad projektem budowlano–wykonawczym rewitalizacji Parku Zdrojowego
w Cieplicach, a w tym
budowy jego ogrodzenia. Ma to być jeden ze
sposobów walki z wandalami. Samorządowcy
zapowiadają jednak, że
są przeciwko zamknięciu
terenu, który musi pozostać miejscem dostępnym
dla wszystkich.
Po jego ukończeniu miasto
zacznie się ubiegać o pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Część funduszy
będzie też musiało wyłożyć z
własnego budżetu. Problem
w tym, że w ramach rewitalizacji, projektant zaplanował
ogrodzenie parku murem lub
metalowymi kratami, czego nie
popierają władze miasta.
– Jestem stanowczym przeciwnikiem grodzenia parków
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. – Park
Zdrojow y powinien być dla
mieszkańców otwarty i przyjazny, dlatego tworzenie ogrodzenia uważam za nieporozumienie

Kiedy ten przyjazd zaanonsowaliśmy na portalu www. jelonka.
com, internauci nie szczędzili
uszczypliwych wpisów. Cytować
ich nie będziemy, wszak wniosek
wysuwa się sam. Ludzie nie lubią
polityków. Jarosław Kaczyński nie
spotka się z mieszkańcami na spotkaniu otwartym. Jeleniogórski
oddział Prawa i Sprawiedliwości
zaprosił jedynie wybranych gości
do Pałacu Paulinum, gdzie o godz.
15 rozpocznie się konferencja
prasowa. Lider PiS przybywa do jaskini lwa, czyli do „Czerwonej kotliny”, gdzie jego partia nie jest na
topie, ale umiejętnie tego lwa ominie słysząc jedynie porykiwania.

Kaczyński ostatnio przebywał
w stolicy Karkonoszy dwa lata
temu podczas kryzysu związanego z aferą corhydronową
w Jelfie jako premier rządu.
Teraz przyjeżdża w zupełnie
innych okolicznościach. Czy
uda mu się przekonać ewentualnych wyborców? Trudno
będzie, skoro nie chce
się z nimi spotkać
twarzą w twarz.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk
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Internauci podobnie potraktowali antagonistę Kaczyńskiego, Grzegorza Schetynę,
który do Jeleniej Góry zawita w najbliższy poniedziałek, aby uczestniczyć w ceremonii otwarcia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.
Boiska zbudowanego w ramach programu „Orlik 2012”.

Jarosław Kaczyński

Grzegorz Schetyna

Dlaczego nie lubimy polityków?
Hubert Papaj,
przewodniczący rady miasta, PO
– Sądzę, że ludzie czują się rozczarowani różnicą między tym, co
kandydat obiecuje w czasie kampanii
wyborczej, a tym co potem robi. Efekt
pracy nie odzwierciedla tego co
zostało obiecane. To jedna z przyczyn,
a często ludzie nie zastanawiają się
nad możliwościami poszczególnych
polityków. Wielu rzeczy nie da się
załatwić w czasie jednej kadencji.
Jestem politykiem praktykiem i wiem
jak czasami trudno wszystko zgrać,
tak, żeby wszyscy współdziałali w
jednym celu.

Marcin Zawiła,
poseł, PO
– To bardzo złożony problem, ale na
pewno ma tutaj swój udział polityczny
dyskurs ostatnich lat. Fatalny, często
prostacki i o co mam pretensje przede
wszystkim do polityków PiS, demagogiczna zasada po nas choćby potop.
Używa się do tego polityki zagranicznej, symboli. Tymczasem jesteśmy
narodem, który długo nie budował
państwa, a walczył z zaborcami. Dobry
obywatel to był ten, który walczył z
państwem. I trochę tego zostało do
dzisiaj, ludzie nie mają szacunku dla
państwa i do polityków.

Park Zdrojowy pod kluczem

i podejrzewam, że pozostanie
ono w fazie projektowania.
– Sposobem na wandali mogą
być kamery i inne środki. Poza
tym jeśli ktoś będzie chciał
zdemolować park, to po prostu
przeskoczy przez ogrodzenie.
Nie wyobrażam sobie by przeznaczać tak ogromną kwotę
pieniędzy na coś co po pierwsze
nie zda egzaminu, a poza tym
ograniczy swobodę mieszkań-

ców – powiedział nam Jerzy
Łużniak.

(Angela)

Park Zdrojowy nawet kiedy stanowił
prywatną własność Schaffgotschów,
właścicieli Cieplic, nie był ogrodzony.
Dostępność parku dla mieszkańców
i kuracjuszy oceniano jako gest magnatów, którzy w ten sposób przyczynili się do zwiększenia popularności
Cieplic jako miejsca otwartego.

Z Forum Jelonki.com
Ogrodzenie tego parku - zdecydowanie tak, do tego ochroniarze jeszcze. Patologia niech pije w innych parkach.
Poza tym mienia trzeba strzec- u nas jak nie zniszczą, to wykopią a to kostkę brukową, a to kwiatki, a to uchwyt
metalowy. Na Zachodzie grodzenie parku jest popularne, w Polsce rzadkie, ale tu i ówdzie się pojawia i sprawdza
(Wrocław, Zamość).
Teraz nawet po parku nie będzie można swobodnie chodzić. I dziwić się, że chorób cywilizacyjnych coraz więcej.
Jakby nie wystarczył monitoring. Zamiast tego ogrodzenia, które będzie kosztować kupę kasy i sam projekt też,
czy nie lepiej od razu przeznaczyć te pieniądze na monitoring? Kto w ogóle wpadł na pomysł grodzenia Parku
Zdrojowego? Czy ten park planuje się w przyszłości komuś sprzedać?

Krzysztof Mróz,
radny PiS
– Słabe postrzeganie polityków
wiąże się z tym, że politycy prowadzą ostrą, często szkodliwą walkę
między sobą. Ludzi zniechęcają
też spory wewnątrzpartyjne. Uważam też, że spory wpływ na taki
wizerunek polityków mają media,
które tak chętnie pokazują spory,
kłótnie, wojenki. Gdyby więcej ludzi
zaangażowało się w działalność
polityczną to wyborcy mieliby
lepszy wybór i do rad, sejmików czy
Sejmu wybierano by ludzi lepszych,
bardziej przygotowanych.

Sześciolatki do szkół?

Sp ot k a n i e p o ś w i ę c on e
obniżeniu wieku szkolnego
organizuje w ratuszu nadchodzący wtorek Jeleniogórska
Rada Oświatowa. W dyskusji
na ten gorący temat wezmą
udział rodzice, nauczyciele i
władze Jeleniej Góry. Jak nas
poinformowała Dorota Dziedzic, przewodnicząca rady
rodziców, podczas spotkania
zostanie postawiony szereg
pytań. – Czy tak szybkie tempo w prowa d za n ia z m ia n
może się odbić negatywnie na
jakości nauczania szczególnie
najm łodsz ych dzieci? Cz y
jeleniogórskie podstawówki są przygotowane do tak
poważnych zmian? Czy jest
w nich odpowiednie zaplecze do nauki dla tak małych
dzieci? Czy sześciolatki będą
bezpieczne wśród swoich
starszych kolegów? Czy odpowiedzialni urzędnicy zdążą z
przygotowaniem odpowiednich programów nauczania?
Jak Jelenia Góra jest przygotowana na takie zmiany
i czy są na to pieniądze? To
tylko niektóre z wątpliwości
narzucających się organizatorom debaty.
– Chcemy usłyszeć odpowiedzi na te pytania, dlatego
18 listopada (wtorek) o godz.
17.30 w sali nr 15 ratusza zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką,
a szczególnie przedstawicieli
rodziców z przedszkoli jeleniogórskich oraz szkół podstawow ych – mówi Dorota
Dziedzic.

(tejo)

Podatkowy zawrót głowy
Burzliwy, śmieszny i smutny zarazem charakter miała
jed na z czę śc i środowego
posiedzenia rady miejskiej
p o ś w ię c on a pl a nowa ny m
podwyżkom podatków lokalnych od nieruchomości dla
przedsiębiorców. Z dyskusji
w y wiązała się chaot yczna
debata o ekonomii, demografii, stat yst yce i prokreacji.
Radni kłócili się o szczegóły
i chwytali się za słówka. Ale
podwyżek nie przyjęli. Podwyżek – jak zaznaczali rad-

ni Platformy Oby watelskiej
– s y mbol ic z nych. A le n ie
przekonało to adwersarz y.
W obronie zamrożenia opłat
zwarły szeregi kluby, które
ideologicznie dzieli przepaść.
Lew ica pot a k iwa ła Praw u
i Sprawiedliwości. Przeciw
z w y ż kom st awek było też
Wspólne Miasto. Wyłamał się
Józef Zabrzański z PiS, a Józef
Kusiak (LiD) wyszedł przed
głosowaniem.

(tejo)

Precz z dioksynami!
Fot. Marek Komorowski

Wyszedł z domu,
wybrał śmierć

Przyjedzie do jaskini czerwonego lwa

Dziś (poniedziałek) do stolicy Karkonoszy przybywa
Jarosław Kaczyński, były premier, a obecnie prezes
Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

Fot. Jelonka.com



Uczniowie i naucz yciele
Szkoły Podstawowej nr 6 w
Cieplicach w yruszyli w miniony piątek apelować do dorosłych, aby ci dbali o czystość
powietrza. Szkoła przygotowała taki happening po raz trzeci.
Wszystkie klasy przygotowały plakaty i kukły nazwane
„Dioksynami” . Przeszli przez

Cieplice wznosząc okrz yki
– nie zatruwajcie powietrza,
nie palcie plastików w piecach!
I inne, wzywające do troski o
to czym oddychamy.

(Mar)
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WYDARZENIA

Wyszedł z domu, wybrał śmierć
To prawdopodobny przebieg
zdarzeń, o którym przez ponad
dwa miesiące nie miała pojęcia
rodzina Pawła L. Kiedy wyszedł
z domu i nie wracał przez kilka
dni, zaniepokojeni bliscy powiadomili policję. Wcześniej
zdjęcie zaginionego i prośbę
o jego publ i k a c ję z apelem
o wskazanie miejsca poby tu
przysyła do Jelonki.com siostra
Pawła. Wkrótce oblicze 23-latka
pojaw i ło się we wsz yst k ich
lokalnych mediach. A chłopaka
wciąż nie było.
Rodzina drżała z niepokoju.
Paweł pewnego dnia po prostu
wyszedł z domu i już nie wrócił.
Nikt nie wiedział dokąd poszedł
i w jakim celu. Jego dwie siostry
umieściły zdjęcie brata na swoim profilu w portalu Nasza Klasa i rozesłały go do wszystkich
znajomych z prośbą o pomoc w
odnalezieniu. Jak mówią znajomi matki chłopaka, kobieta do
końca wierzyła, że uda się go
znaleźć żywego.

Pozorne szczęście myli
– To, że ktoś jest uśmiechnięty i pogodny, wcale nie świadczy o tym, że jest rzeczywiście szczęśliwy – mówi Marta Kozaczewska,
psycholog. – Trudno jest analizować życie wewnętrzne człowieka po takim dramacie. Uśmiech może być tylko pozorną maską, pod
którą kryje się bardzo smutny grymas zawodu życiem, porażkami, niespełnioną miłością, chorobą i szeregiem innych nieprzyjemnych
zdarzeń, które może przynieść egzystencja. Mogę tylko domniemywać, że chłopak był wewnętrznie bardzo samotny i nie miał
kto go wesprzeć w trudnym momencie. Do nikogo zresztą się nie zwracał. Ten dramat przekonuje, jak bardzo nieprzewidywalnie
możemy postępować. I jak głębokie są odczucia człowieka i jego duchowe cierpienie. Trudno też, aby ten tragiczny przypadek był
nauczką dla tych, których bliscy mają skłonności samobójcze, zwłaszcza jeśli są one ukryte. Jeśli dobrze nie znamy tych, którzy
nam są najbliżsi, nie ma między nami więzi, która nawet w najtrudniejszych chwilach może podtrzymać na duchu, skutki depresji
mogą być niestety makabryczne.

Brak pamięci pcha w nieszczęście
W miniony piątek przez cztery godziny linią numer siedem MZK w Jeleniej Górze jeździł w kółko chory na alzheimera 85-latek z Łomnicy. Mężczyznę zauważył kierowca
autobusu, który zawiadomił odpowiednie służby. Dzięki
temu staruszek bezpiecznie wrócił do domu.
W jaki sposób staruszek znalazł
się w Jeleniej Górze i dlaczego na
wycieczkę po stolicy Karkonoszy
upodobał sobie akurat siódemkę?
Wezwani na miejsce przez kierowcę
MZK strażnicy miejscy nie mogli się
bowiem porozumieć z 85 – latkiem.

Nie pamiętał, gdzie mieszka, ile
ma lat i jak się nazywa i w jakim
celu jeździ w kółko po mieście. Po
dłuższym dochodzeniu okazało się,
że jest on mieszkańcem Łomnicy
i mieszka sam. Opiekują się nim
tylko sąsiedzi. Jego córka wyjechała

i zamieszkała bowiem gdzieś w
innym rejonie Polski. Nie była to
pierwsza wycieczka starszego pana
po Jeleniej Górze. Wielokrotnie był
on już zatrzymywany w podobnej
sytuacji przez policję.
Strażnicy miejscy i policja apelują
do rodzin i opiekunów osób starszych
o nie pozostawianie ich samych w
domu. W wielu przypadkach takie
samotne wyjścia z domu kończą
się bowiem dla osób starszych tragicznie.

(Angela)

– Pracująca w banku kobieta
chudła z dnia na dzień, a w jej
oczach współpracownicy zaczęli dostrzegać tylko smutek.
Załamał się również ojciec zaginionego. Tragiczne czekanie
tr wało ponad dwa miesiące.
Nadziei dodawali im jednak
anonimowi informatorzy, którzy co jakiś czas przekazywali
informacje o t ym, że gdzieś
widzieli zaginionego Pawła.
Złudzenia rodziny trwały aż
do minionego wtorku. 12 listopada do lasu na obchód udaje
się leśniczy z Janowic Wielkich.
Jego uwagę przykuwa upiorny
widok. Na jednym z drzew wisi
człowiek. Mężczyzna nie wie,
że jest to poszukiwany od końca
sierpnia Paweł. Stwierdza to
dopiero policja.

Drobiazgowe czynności przeprowa dzone na m iejsc u, do
którego Paweł dotarł i gdzie
odebrał sobie życie, wykluczają udział osób trzecich. – Nie
znaleźliśmy żadnych śladów
potwierdzających, że z desperatem był ktoś jeszcze – obala h ipotezę o ewent ua l ny m
morderstwie i upozorowaniu
samobójstwa nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Śmierć
samobójczą potwierdza także
sekcja zwłok. Paweł zginął, bo
się powiesił.
Rod z i na z ma rłego k iedy ś
mieszkała w Janowicach Wielk ich i Pawe ł zape w ne z na ł
dobrze te okol ice. Dla czego
tak tragicznie zakończył swoją
wędrówkę po lesie? Nie zostawił
żadnego listu pożegnalnego.
Nie ma też, póki co, przesłanek,
które mogłyby motywować taki
k rok. Prz ycz yna pozostanie
tajemnicą, którą Paweł zabrał
ze sobą do grobu.

Wąskie pole widzenia
Beata Zielińska
psycholog Poradni PsychologicznoPedagogicznej
Z punktu widzenia psychologii mechanizm myślenia samobójców jest taki
sam, choć różne są przyczyny ich kroku.
Moment, kiedy człowiek decyduje się
na odebranie sobie życia to czas, kiedy
następuje coś w rodzaju zawężenia
świadomości i pola widzenia. Taki człowiek widzi, czuje i myśli o wszystkim,
co jest związane z problemem, którego
doświadcza i który go przerasta.
Dla nastolatka może to być jakiś
problem szkolny, zawiedziona
miłość. Najistotniejszą sprawą jest
fakt, że człowiek w takiej sytuacji
nie potrafi sam dostrzec innej drogi,
która jest przed nim, a w związku z
tym sięga po
ostateczność. Taki stan jest bardzo łatwy do zauważenia. Nawet najdrobniejszych sygnałów świadczących o tym,
że człowiek ma myśli samobójcze, nie
(Angela/tejo) wolno bagatelizować.
Fot. Archiwum rodzinne

Koniec sierpnia tego roku. Paweł zamyka drzwi swojego
mieszkania. Nikt nie przypuszcza, że czyni to po raz
ostatni. Uśmiechnięty chłopak ze zdjęcia udaje się w pobliskie Rudawy Janowickie. Nie na wycieczkę, choć sezon
w pełni. Przy jednym z drzew mocuje na konarze pętlę. I
to już jest koniec.

Z forum Jelonki.com
– Szkoda chłopaka często z nim siedziałem na podwórku
ale nigdy bym nie przypuszczał, że coś takiego mogło by
się stać – pisał jego znajomy. Może miał jakieś kłopoty i już
sobie nie poradził. Tego już się nikt nie dowie. Niech śpi w
pokoju jego dusza. Może tam gdzieś będzie miał lepiej.
Nie wierzę!!! Był jednym z moich najlepszych kolegów,
ciężko mi się z tym pogodzic:(( Rodzicom oraz siostrom
niewymownie współczuję. Paweł na zawsze zostanie w
moim sercu!!
Nie wierzę, że to było samobójstwo!! On był taki szczęśliwy...nie zrobiłby tego nigdy..;( ;( ;( Pawełku na zawsze
pozostaniesz w moim sercu i pamięci [*][*] ;( ;(
Groźnie na budowie

Poważnego urazu oka doznał
w minioną sobotę robotnik
pracujący na budowie w Ssosnówce. Przew ieziono go
do szpitala w Jeleniej Górze,
gdzie pozostał na leczeniu i
obserwacji. Rokowania nie
były pomyślne. Sprawę bada
policja oraz Państwowa Inspekcja Pracy, które wyjaśnią,
w jakich okolicznościach doszło do wypadku i kto ponosi
winę za ten dramat.

(tejo)

Zabił przy wódce
Dwaj mieszkańcy Lubania pokłócili się, kiedy pili wódkę w Dniu
Niepodległości. W trakcie awantury
jeden zabił drugiego. Zamordowany
mężczyzna miał 38 lat. Jego zwłoki
11 listopada znaleziono w jednym z
mieszkań w Lubaniu. – Na miejsce
natychmiast skierowana została
grupa dochodzeniowo-śledcza. Zabezpieczonych zostało wiele śladów,
a ciało zostało poddane autopsji. Już
kilkanaście godzin po zdarzeniu kryminalni na podstawie posiadanych

informacji zatrzymali 31-letniego
mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
Mężczyźnie grożą surowe kary:
więzienie na czas nie krótszy od
ośmiu aż do 25 lat, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
Sprawca został doprowadzony do
sądu z wnioskiem o zastosowanie
środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania.
(tejo)

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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DODN jak w teatrze

Rozmaite rekwizyty i elementy scenografii do spektakli teatralnych będzie można
oglądać już od dziś (poniedziałek) w filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli przy ul. 1 Maja.
Wernisaż najnowsze wystawy
w Galerii N… zapowiedziano
na godzinę 16. 30.

Osiemnastką
przez uzdrowisko

Autobus MZK nr linii 18
kurs o godz. 7. 05 z Zachełmia od minionego piątku
przejeżdża przez centrum
Cieplic i nie kończy biegu,
jak dotychczas, przy Aptece
pod Koroną. Osiemnastka
ulicami Cer vi, Cieplicka i
Pułaskiego dojeżdża do pętli
przy ul. Staszica. Linia nr 18
w całości przebiega w jednej
strefie opłat gminy Podgórzyn, niemniej posiadacze
biletów miesięcznych ważnych w strefie opłat miasta
Jeleniej Góry mogą korzystać
z przeja zdów na odcin ku
od przystanku „Osiedle XXLecia” do końca linii nr 18 w
Jeleniej Górze.

Nastolatek
pijany w sztok

Ponad dwa promile alkoholu miał w w ydychanym
powietrzu 14-letni chłopak,
którego w minionym tygodniu do szpitala odwiózł patrol straży miejskiej. Z chłopcem trudno było nawiązać
kontakt. Okazało się jednak,
że jest on pensjonariuszem
jednej z placówek opiekuńczych w Jeleniej Górze i takie
„wyczyny” zdarzają mu się
częściej. Nieletniego odebrał
ze szpitala opiekun z placówki, z której młody pensjonariusz wcześniej uciekł.

Uwaga! Tłuką szyby

Jelen iogór s c y wa nd a le
upodobali sobie ostatnio nie
tylko niszczenie budynków
malunkami w spreju. Wyżywają się na szybach wystawowych, czego efekty widać.
Ostatnio grupa wyrostków
przepuściła szturm na ulicę Wolności na jej odcinku
do placu Niepodległości do
Skłodowskiej-Curie niszcząc
kilka szyb wystawowych w
sklepach. Wandale pozostawili po sobie „pamiątkę” w
postaci pokruszonego szkła,
które przez kilka godzin zalegało na chodnikach. Niestety,
mimo sygnału od pobliskich
mieszkańców, którzy widzieli
sprawców, udało im się uciec
za n i m na djecha ł y sł użby
mundurowe.

Jazda w ostatnią drogę
Jeśli w archiwum doniesień medialnych wpisać słowa
„śmiertelny wypadek”, wyszukiwarka pogubi się. Na szosach i ulicach ginie coraz więcej ludzi, coraz więcej traci
zdrowie. W minioną sobotę przypadł Międzynarodowy
Dzień Ofiar Wypadków Drogowych, który przyniósł dramatyczne podsumowania i lekcję dla wszystkich: bo każdy
z nas jest w jakimś stopniu narażony na „mechaniczne”
niebezpieczeństwo.
Piłkarz Jacek Waga, rok temu,
w listopadzie stracił życie pod
Jelenią Górą, kiedy prowadzony
przez jego dziewczynę mercedes
roztrzaskał się na drzewie przy
ul. Sudeckiej od strony Mysłakowic. Kilka miesięcy później,
1 kwietnia tego roku, na tym
samym trakcie śmierć poniesie
motocyklista z Lubina. Cztery
dni potem dwóch dziewiętnastolatków zginie w volkswagenie
rozbitym na drzewie przez ich
kolegę, z którym jechali na komisję wojskową. Te przykłady
można by długo przytaczać.
Jak wynika ze sprawozdania
o stanie bezpieczeństwa ruchu
drogowego w minionym roku
na polskich drogach doszło do
niemal 50 tysięcy w ypadków
drogowych, w których zginęło
około sześć tysięcy osób, a 63
tysiące zostały ranne. Na strachu
i uszkodzonych pojazdów zakończyła się natomiast jazda około
400 tysięcy zmotoryzowanych.

rozwiązania projektowe, przejścia dróg tranzytowych przez
miasta i miejscowości, niebezpieczne skrzyżowania i przejścia
dla pieszych oraz mało skuteczny
nadzór nad ruchem.
Wypadków jest dużo i będzie
jeszcze więcej. Nie trzeba być
jasnowidzem, który – notabene
– wywróżył pod koniec grudnia dramatyczne zwiększenie
wypadkowych statystyk w tym
roku, żeby to stwierdzić. Coraz
więcej samochodów, coraz mniej
rozwagi za kółkiem. Coraz wię- Często ci, którzy spieszą na pomoc, nie mogą jej udzielić z winy piratów drogocej piratów, którzy po „trupach”
potrafią uciekać przed policją, wych. 9 listopada w ambulans na sygnale przy ul. Kiepury wjechała biała mazda.
jak mężczyźni w audi, którzy zo- Jej kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja szuka go do dziś.
stali przyłapani w październiku
na gorącym uczynku oszustwa
w banku. Swoje robi moda na
motocykle i ścigacze, na które
wsiadają nieodpowiedzialni,
często bardzo młodzi ludzie.
Śmiertelne zebry
Pisa n ie i i n for mowa n ie o
Na początku roku doszło do kilku potrąwypadkach nie jest rzeczą łatwą.
ceń pieszych na pasach. Przy ul. Wojska
Często jako jedni z pierwszych
Polskiego blisko pogotowia ratunkowego
zginął starszy mężczyzna, który wtargnął
na jezdnię. W podobnych okolicznościach
W Jeleniej Górze w minionym roku z życiem na
stracił życie 60-latek w czerwcu. Wszedł
drogach pożegnało się 9 osób, a w tym roku jest już
prosto pod nadjeżdżającego tira.

UPIORNY BILANS

14 zabitych.

W odniesieniu do 2006 r. to
więcej wypadków drogowych
o 5,7%, oraz ich ofiar, w tym
zabitych o 6,5% oraz rannych o
6,9%. W Jeleniej Górze w minionym roku z życiem na drogach
pożegnało się 9 osób, a w tym
roku jest już 14 zabitych.
– G łów ny m i prz ycz yna m i
takiej sytuacji są niska kultura
jazdy i powszechne lekceważenie
przepisów ruchu drogowego
z wła szcza t ych dot ycząc ych
prędkości i zakazu jazdy po
spożyciu alkoholu – mówią autorzy raportu o bezpieczeństwie
drogow y m. In ne powody to
fatalna jakość dróg, w tym m.in.
nieprzystające do obecnych standardów bezpieczeństwa ruchu
drogowego i poziomu wiedzy

dziennikarze i reporterzy są na
miejscu tragedii. Informacje
o tra gediach na drogach są
jednymi z najbardziej poczytnych newsów. Wiedzą to twórcy
mediów, którz y n ie sz ukają
taniej sensacji, ale – donosząc o
kraksach – próbują pokazać ludziom, do czego może prowadzić
brawura. Niestety, jak widać,
bardzo nieskuteczna to lekcja.
Mamy jednak nadzieję, że do
wielu dotrzemy z tym ostrzegawczym światełkiem, aby – kiedy
w ybierają się gdziekolwiek w
drogę – mieli świadomość, że
może to być ich ostatnia jazda
lub spacer.

(Angela/ tejo)
Zdjęcia: Jelonka.com

Starsi panowie za kółkiem

Ponad 70-letni kierowca fiata 126 wyjechał w lutym z Krośnieńskiej na ulicę
Wolności tuż pod koła pędzącego samochodu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jego
auto zostało doszczętnie zniszczone.

Motocykliści pędzili do grobu

To były tragiczne miesiące dla miłośników szybkich jednośladów. Na drogach
miasta i powiatu z życiem pożegnało się
aż sześciu motocyklistów. Do wypadków
dochodziło, między innymi, przy ulicy
Sudeckiej, na obwodnicy Karpacza, w Piechowicach, w Łomnicy. Nie zawsze przyczyną była brawura ofiar. Zmarł też jeden
pasażer motocykla prowadzonego przez
pijanego mężczyznę, który przeżył.

Za młodzi, za szybko

Jedną z najbardziej dramatycznych katastrof był wypadek czterech nastolatków,
którzy 4 kwietnia o poranku jechali na
komisję wojskową niedawno kupionym
golfem. Świeżo upieczony kierowca jechał
stanowczo za szybko. Stracił panowanie
nad kierownicą i uderzył w przydrożne
drzewo. Dwóch niezapiętych pasami pasażerów nie miało szans na przeżycie.

Śmierć z zaskoczenia

Prawie jak
w Casino Royal

Niespodziankę zafundował swoim bywalcom klub
Kaligrafia. W podziemiach
ratusza można było w miniony czwartek za darmo pograć
w pokera i w ygrać cenne
nagrody. Były profesjonalne
stoły, prawdziwi krupierzy i
odpowiednia muzyka. Można
było się poczuć jak w Casino
Rogal, w którym James Bond,
słynny agent 007 rozgrywa
partię ze swoim śmiertelnym
przeciwnikiem.

FOT. JAROSŁAW PAWLACZEK

RYTM TYGODNIA



Stanisław Jasienowski z ulicy Konwaliowej zginął latem kilka metrów od swojego
domu po tym, jak w tył jego samochodu
z impetem wjechał pirat drogowy z
Łomnicy.

Policja w opałach

W miniony piątek do ofiar wypadków drogowych dołączyła 60-letnia jeleniogórzanka,
którą przez nieuwagę potrącił kierowca dostawczego busa. Do wypadku doszło na
stromym zjeździe przy Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej
Górz. Kierujący Citroenem Jumperem nie zauważył starszej pani idącej z zakupami
środkiem drogi wewnętrznej i najechał na nią.

Dwóch lekko rannych policjantów
oraz trzy uszkodzone auta, w tym policyjny radiowóz - to wynik pechowej
jazdy mieszkańca Jeleniej Góry, który
wracając 25 marca ze Szklarskiej Poręby
nie dostosował prędkości do warunków na
drodze i uderzył w kontrolowany pojazd
oraz policyjny radiowóz.
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WYDARZENIA

Kręcą Focus Parkiem
Pijaczkowie nie tylko siedzą
w krzakach ale coraz częściej
wymuszają drobne pieniądze od
osób parkujących na placu. Oferują
ochronę przez „takimi różnymi” co
mogą karoserię porysować albo
coś w aucie uszkodzić. Mało kto na
takie dictum nie wysupła z portfela
monety.
Choć pozwolenie na budowę
galerii handlowej FokusPark jest
już prawomocne, na placu zarastającym coraz bardziej drzewami
i krzakami nie widać żadnych
prac. Mieszkańcy głośno mówią o
klątwie, jaka od czasów likwidacji
targowiska ciąży na tym miejscu
nawiedzonym przez duchy rozeźlonych kupców, którzy musieli
się stąd wynieść po decyzji zarządu
miasta z 1999 roku. Samorządowcy
podkreślają, że mnożą się przeszkody natury formalnej.

Zostanie tylko skrót

Działki niezgody

Mimo że inwestor ma już pozwolenie na budowę, dopiero
teraz reguluje status dwóch działek
otaczających teren wykupiony
przez spółkę. Bez nich realizacja
inwestycji byłaby niemożliwa.
Działki do niedawna były wydzierżawione od miasta na trzy lata
na przygotowanie inwestycji. Na
podstawie tej umowy niemożliwe
byłoby rozpoczęcie budowy.
– To pozwolenie na budowę jest
naciągane do granic możliwości
– przekonuje lider stowarzyszenia

Dzierżawa to strata

Zdaniem jednego z jeleniogórskich radnych, dzierżawa wieczysta
to strata dla miasta. Firma Atlant
kupiła działki w 2000 roku jak
zapisano w uchwale rady miasta z
24.02 2000 roku, z przeznaczeniem
na: zabudowę usługową z towarzyszącymi mieszkaniami.
– Takie przeznaczenie gruntu
powoduje, że jest on kilka razy
tańszy niż ten przeznaczony na

Mieszkańcy głośno mówią o klątwie,
jaka od czasów likwidacji targowiska ciąży na tym
miejscu nawiedzonym przez duchy rozeźlonych
kupców, którzy musieli się stąd wynieść po decyzji
zarządu miasta z 1999 roku.
Wspólne Miasto, Robert Prystrom,
który kilkakrotnie zaskarżał tę inwestycję – obejmuje między innymi
działkę 32/2, własność KARR, do
której inwestor nie ma żadnego
tytułu prawnego i która nie została
wpisana do warunków zabudowy
terenu. Wspiera się również decyzją określającą środowiskowe
uwarunkowania, która została
wydana przez wydział ochrony

obiekty handlowe – wyjaśnia nasz
rozmówca. – Za 7 tysięcy metrów
kwadratowych w centrum miasta
Atlant zapłacił 5 milionów złotych.
Działki, które miasto zostawiło
sobie, miały być drogami dojazdowymi do kamienic mieszkalnych.
– Nic nie wiem o żadnych kamienicach na Kilińskiego – ripostuje
Jerzy Łużniak. – Dobrze pamiętam,
prezydent Kusiak od początku

FOT. PARKDRIGDE

– Rzeczywiście nic się nie dzieje
i do zimy żadnych prac nie będzie
– wyjaśnia zastępca prezydenta
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. – Niedawno rozmawiałem z inwestorem
i wiem, że w tej chwili zabiegają
o pozwolenie na wycięcie drzew
uniemożliwiających rozpoczęcie
prac. Koszty wycinki są bardzo
duże i firma zaproponowała, że w
zamian po wybudowaniu galerii
posadzi nową zieleń. Trwa również
ustalanie warunków zasilania w
energię elektryczną. W tym roku
zostanie jedynie o g r o d z o n y

teren, a inwestycja rozpocznie się
wiosną przyszłego roku.
Jak zapewnia prezydent, mimo
ogrodzenia terenu, inwestor zostawi przejście dla pieszych. To jeden
z najlepszych skrótów z centrum
miasta na ulicę Kilińskiego i osiedle
Robotnicze.

środowiska z naruszeniem prawa. To tylko niektóre argumenty
jakich użyliśmy we wniosku do
wojewody o stwierdzenie z urzędu nieważności pozwolenia na
budowę. To postępowanie cały
czas trwa i myślę, że ma wpływ na
odkładanie terminu rozpoczęcia
prac budowlanych.
– Te dwie działki to teraz problem
który trzeba szybko rozwiązać wyjaśnia Jerzy Łużniak. – Uważam, że powinny być sprzedane
w 2000 roku, gdy z inwestorem
rozmawiał ówczesny prezydent,
Józef Kusiak. Inwestor musi je
kupić bo inaczej nie będzie mógł
prowadzić inwestycji. Sądzę, że
tak jak pozostały grunt, będzie to
dzierżawa wieczysta.

– Ciemniejszym kolorem zaznaczono własność spółki Parkdrigde,
grubą obwódką działki należące do miasta.

wasze fotki Nasze Pociechy

Julia

Fot. Konrad Przezdzięk

– Przez lata chodzę tędy i oglądam smutny obraz po dawnym targowisku – mówi jeleniogórzanka Zofia Milewska
wyrażając odczucia tysięcy mieszkańców miasta, którzy
czekają na zmiany w tym miejscu. – Przecież już tej jesieni
miała się rozpocząć budowa galerii handlowej a tymczasem widzę jedynie pijaczków w krzakach. Zanosi się na to,
że budowa oczekiwanej galerii znacznie się opóźni.

– W tej chwili plac zajmują amatorzy nalewek
zajmujący się „ochroną” parkujących samochodów.
mówił nam, że tam stanie galeria
handlowa, a nie zabudowa mieszkaniowa.
– Według obecnych cen, za
sprzedaż dwóch działek, 40/2 i
41/1 miasto mogłoby dostać 6 do 8
milionów złotych. A prezydent rezygnuje z tej możliwości i godzi się
na dzierżawę wieczystą za ułamek
tej kwoty. Jednocześnie w miniony
wtorek przedkłada nam projekt
uchwały o zaciągnięciu kredytu w
wysokości 3 milionów złotych. Nie
zgodziliśmy się na ten kredyt, skoro
prezydent nie wykorzystuje takich
możliwości – tłumaczy radny.

Spór o pozwolenie

– Pozwolenie na budowę jest
według wojewody nieważne, ponieważ zostało wydane na podstawie warunków zabudowy, tymczasem dla wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych musi być
zgodne z aktualnym studium i
planem zagospodarowania – zapewnia Robert Prystrom. – Samo
ustalenie warunków zabudowy
łamie ustawę o planowaniu przestrzennym. Tymczasem władze
miasta zlekceważyły zalecenia
wojewody zawarte w piśmie z
14 listopada 2006 roku i wydały
pozwolenie opierając się jedynie o
warunki zabudowy.
– Pan Prystrom jak zwykle nie
wie o czym mówi – odpowiada
Jerzy Łużniak. – Według zeszłorocznej ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych,
zezwolenie wydaje się w przypadku zgodności lokalizacji obiektu z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją
o warunkach zabudowy i zagospo-

Kacperek

darowania terenu, po uzyskaniu
pozytywnej opinii wyrażonej przez
właściwą radę gminy. To wszystko
wykonaliśmy.

Wszystko
w rękach nadzoru

O tym, czy pozwolenie na budowę wydane przez prezydenta
Jeleniej Góry ma wady prawne,
czy – jak zapewnia Jerzy Łużniak –
spełnia wszystkie wymogi rozstrzygnie nadzór prawny wojewody.
Jeśli okaże się, że brak aktualnego

studium i zgodnego z nim planu
zagospodarowania przestrzennego
może unieważnić wydane zezwolenie, firma FocusPark może poczekać na możliwość postawienia
galerii o wiele dłużej niż do wiosny
2009 roku. Tymczasem w materiale reklamowym właściciela, czyli
Parkridge Retail Poland, oddanie
do użytku zaplanowano na drugą
połowę przyszłego roku.

Mar

Firma o sobie
Parkridge Retail Poland jest stosunkowo młodą firmą działającą w sektorze budowlanym. Istnieje zaledwie od 2004 roku, ale, dzięki realizacji swej ambitnej strategii
rozwoju, zyskał już pozycję jednego z największych właścicieli centrów handlowych w
Polsce, z powierzchnią komercyjną przekraczającą 200 000m2, o wartości przekraczającej 4 miliardy złotych. Parkridge specjalizuje się w działalności deweloperskiej i
inwestycyjnej, obejmującej galerie rozrywkowo- handlowe Focus Park powstające w
miastach liczących do 400 000 mieszkańców.
Wyróżnikiem galerii rozrywkowo-handlowych Focus Park jest zawsze ich doskonała,
wyselekcjonowana lokalizacja, w samych centrach miast, w sąsiedztwie głównych
ciągów komunikacyjnych oraz to, że często powstają w unikalnej, zabytkowej, poprzemysłowej zabudowie. Umiejętne wkomponowanie Focus Parków w otaczającą,
charakterystyczną dla każdego z miast zabudowę, poprawia wizerunek śródmieścia,
a inwestycji nadaje dodatkowo oryginalny charakter i lokalny klimat.
Dbałość o historię i tradycję widać w miejscowościach, w których powstają koleje
galerie: w Gliwicach, gdzie Focus Park powstaje na bazie starej huty, w Bydgoszczy,
gdzie adaptuje zabudowania zakładów mięsnych Byd Meat, w Zielonej Górze, gdzie
rewitalizuje XIX-wieczny kompleks fabryczny, Polską Wełnę. Całkowicie nowe, budowane od podstaw, galerie o nowoczesnej, eleganckiej i pełnej finezji architekturze
powstają w Piotrkowie Trybunalskim i Jeleniej Górze, gdzie galerie zaprojektowało
studio architektoniczne MOFO.
Focus Park zlokalizowany w Jeleniej Górze to obiekt o powierzchni użytkowej
35 000 metrów kwadratowych. Znajdować się tu będzie 85 sklepów różnych branż,
a także lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie oraz kompleks kinowy. Przy
obiekcie zlokalizowany będzie parking podziemny, mieszczący 334 auta. Obiekt będzie
posiadał trzy kondygnacje handlowe. Wartość inwestycji wyniesie 38 milionów euro.
Otwarcie centrum planowane jest na drugą połowę 2009 roku.

Karo lina

Klaud ia

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
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Po podsumowaniu wyników
trafił on do Przedszkola „Promyczek”, które okazało się najlepsze
w rywalizacji (113,5 punktu).

Stado dzików wbiegło
pod radiowóz
Uwaga na dziką zwierzynę, która w okresie jesiennym
na drogach pojawia się coraz częściej. W minioną środę
na trasie między Radomierzem a Jelenią Góra stado
dzików wbiegło pod koła policyjnego radiowozu. Dwa
dziki zostały ranne, na szczęście policjantom nic się
nie stało.
Do zdarzenia doszło przy
wjeździe do Jeleniej Góry około
godziny 19.00. Kiedy zrobiło się
ciemno, zwierzęta nie zwracając
uwagę na jadące samochody
chciały przedostać się na drugą
stronę jezdni. Dla dwójki ze
stada zakończyło się to tragicznie. Policjantom nie udało się
wyhamować i potracili zwierzynę. Pozostałe dziki uciekły.
Poza zarysowaniami policyjnego
pojazdu obyło się bez większych
strat.
– Apelujemy o bardzo ostrożną
jazdę, szczególnie po zmroku
– mówi nadkom. Edyta Bagrow-

ska, rzecznik jeleniogórskiej
policji. W ostatnim czasie mamy
bardzo dużo przypadków wybiegania dzikich zwierząt na
jezdnię, co w wielu przypadkach
kończy się sporymi szkodami i
stanowi zagrożenie dla zdrowia
i życia. Zderzenie z potężnym
odyńcem bywa porównywane
do uderzenia w inny samochód.
Ranny i rozjuszony dzik bywa
niebezpieczny: szarżuje. Dlatego,
jeśli już dojdzie do potrącenia
takiego zwierzęcia, lepiej nie podchodzić do niego zbyt blisko.

(Angela)

Zaledwie o pół punktu gorsza była
„dziewiętnastka”, za nim – „dziesiątka” i „Zaczarowany Parasol”.
W dalszej kolejności uplasowały się

KRÓTKO Z REGIONU
Cyganki złodziejki
działają

D w ie kobiet y n ajprawdopodobniej narodowości
romskiej okradły mieszkanie
w Kowarach. Do kradzieży
dosz ło w m i n iony pon ie działek w biały dzień, przed
południem. Kobiety najpewn iej zapu k a ł y do domu i
pod pretekstem sprzedaży
pewnych artykułów, ukradły
właścicielom pieniądze. Na
sprawcz ynie oczek iwa ł w
samochodzie, który stał pod
domem, mężczyzna, również
z dużą dozą prawdopodo bieńst wa , Rom. Przestęp czynie odjechały z miejsca
zdarzenia pojazdem marki
BMW na zgorzeleckich numerach rejestracyjnych.
Złodziejek i współsprawcy
poszukuje policja.

„czwórka” oraz Przedszkole nr 27.
Wszystkie te drużyny zdobyły 100
punktów i więcej.
Przegranych w turnieju nie było.

Fot. Konrad Przezdzięk, Mateusz Banaszak

Szczęśliwa trzynastka
małych zwycięzców

Liczył się udział i wysiłek dzieci oraz
ich opiekunek, które nie szczędziły
trudu w przygotowaniu młodych
jeleniogórzan. „Promyczek” okazał

się zwycięzcą podwójnym: nagrodę
za najlepszy doping zdobyli też
kibice tej placówki.

(tejo/Benny)

Pani kierowca jechała maluchem na bani
Prawie dwa i pół promila alkoholu miała w organizmie
kobieta zatrudniona w jednej z firm komunikacyjnych,
która w takim stanie kierowała nowo zakupionym pojazdem marki Fiat 126. Zatrzymała ją policja. Sprawczyni
grożą dwa lata więzienia i utrata pracy.
Kobieta , mieszkanka podjeleniogórskiego Dziwiszowa,
jechała swoim maluchem w nocy
z 13 na 14 listopada. Popełniła
w ykroczenie drogowe. Miała
pecha, bo natrafiła na patrol
policji. Stróże prawa podczas
rozmowy wyczuli, że kobieta jest

mocno nietrzeźwa. Potwierdziło
to badanie alkomatem. Pani
kierowca „w ydmuchała” 2, 4
promila alkoholu.
Fiat 126, którym jechała, nie
miał ważnych badań diagnostycznych. Sprawczyni w tym
samym dniu zakupiła pojazd i

nie zdążyła załatwić wszystkich
formalności – poinformowała
policja.
Kobieta ma 24 lata. Zatrudniona była jako kierowca w jeleniogórskim PKS. „Oblewanie”
malucha będzie miało dla niej
fatalne skutki. Teraz z pracą
może się już pożegnać. Za taki
w ybryk grozi dyscyplinarka.
Za k ierowanie poja zdem po
spożyciu grozi kara do dwóch
lat więzienia.

(tejo)

Z przygodami do Jelenich Gór
Fot. Konrad Przezdzięk

Trzynaście przedszkoli z Jeleniej
Góry wzięło w minioną sobotę
udział w barwnej Olimpiadzie Malucha. Przy ogłuszającym dopingu
rodziców i sympatyków placówek
dziewczęta i chłopcy uczyli się
zdrowej rywalizacji w swoistych
dyscyplinach. Turniej to nietypowy,
bo nie było przegranych.
W paradzie przemaszerowały
maluchy z „Tuptusia”, „Kacperka”,
„Promyczka”, „Piątki”, „Bajki”,
„Zaczarowanego parasola” oraz
przedszkoli nr 19, 10, 2, 11, 4 i
13. Przy ogłuszającym dopingu
imprezę otworzył Marek Obrębalski zaproszony przez Franciszka
Zenona Bryknera, dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu,
który zorganizował olimpiadę.
Wśród vipów zasiadł mł. insp.
Grzegorz Rybarczyk ze straży
miejskiej, jeden z pomysłodawców
imprezy, która przez kilka lat
zdążyła na trwałe wpisać się do
kalendarza nietypowych zawodów
sportowych. Później była już tylko
zabawa, do której dzieci oraz ich
opiekunowie podeszli całkiem na
poważnie. Wśród transparentów
zachęcających młodych zawodników do boju błyskały flesze, grały
trąby, a kilkaset gardeł zgromadzonych widzów nie ustawało w
zagrzewaniu przedszkolaków do
zwycięstwa.
– Całe miasto kibicuje, gdy „dziesiątka” wystartuje, „piątka” dziś
króluje innych pokonuje, Czy
wygrana, czy przegrana – najważniejsza gra udana – można
było przeczytać na wielu transparentach. Na laureatów czekał
stół pełen nagród, w tym główna:
potężny miś.



(tejo)

Koczowisko w środmieściu
Mieszkańcy ulicy Groszowej obawiają się, że bezdomni, którzy zbudowali szałas między
budynkami, mogą przyczynić się do nieszczęścia: na przykład zaprószyć ogień.
O koczowisku przy ul. Groszowej powiadomili nas i straż
miejską mieszkańcy, którzy na
swoim podwórku zauwa ż yli
zbudowany z dwóch krzeseł,
folii i kartonów szałas. Twierdzą oni, że zamieszkują w nim
w różnych porach dnia i nocy
osoby bezdom ne. Lokatorz y
boją się o bezpieczeństwo swoje
i swoich najbliższych.
Skąd możemy wiedzieć co
wpadnie im do głow y? – pytają. – Czy któregoś razu nie
potraktują nas czymś ciężkim

po ciemku. Boją się także, że
mężczyźni z koczowiska mogą
zaprószyć ogień i puścić z dymem pobliskie zabudowania.
Obecnie sprawa została zgło-

szona straży miejskiej, która
ma zająć się szałasem i jego
właścicielami.

(Angela)

Zbliżająca się najchłodniejsza pora roku będzie stanowiła dla wielu bezdomnych,
zwłaszcza tych, którzy nie wylewają za kołnierz, trudne wyzwanie. Schronisko Świętego Brata Alberta nie przyjmuje pijanych pensjonariuszy. W tym roku odnotowano
już pierwsze ofiary śmiertelne wśród ludzi bez adresu. Jeden bezdomny zapił się na
śmierć w pustostanie przy ulicy Granicznej. Także bezdomni zaprószyli ogień w jednej
z opuszczonych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej. Alkohol w połączeniu z mrozami
może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla jeleniogórskich ludzi bez adresu.
Wciąż nie wiadomo, ile jest takich osób.

O swoich rowerowych eskapadach opowiadał w miniony piątek
w Klubie Nauczyciela Bolesław
Osipik, cyklista z pasją nazwany
przez media ambasadorem Jeleniej
Góry na dwóch kółkach. Gdzie
pojedzie, tam zawiezie prospekty

ze stolicy Karkonoszy i zachwala
miasto. W tym roku był w trasie
przez 21 dni. Dojechał na „koniec
Polski” (ponad 1800 km), aż do
Ełku i Suwałk. Celem były dwie
leśniczówki o bliźniaczej nazwie
dla grodu Krzywoustego. B. Osipika

słuchał prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski i jego zastępca
Jerzy Łużniak. W klubie przy ul.
Bankowej czynna jest także wystawa fotografii podróżnika.

(tejo)
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To jedno z trzech najpoważniejszych zdarzeń, jakie w ubiegłym
tygodniu przytrafiały się szybownikom. Ich „statki powietrzne”
lądowały poza lotniskiem dwa

razy: w Cieplicach i przy żwirowni
w Staniszowie. Piloci „tłumnie”
wystartowali chcąc wykorzystać
sprzyjające warunki atmosferyczne tzw. falę karkonoską, która

Z FORUM JELONKI.COM
Rozbity został szybowiec Aeroklubu Jeleniogórskiego Junior, pilot z Katowic. Sprawę
będzie badała komisja wypadków lotniczych. Raport za kilka miesięcy na www.ulc.pl
Moim zdaniem nastąpiło oblodzenie linek i pilot stracił możliwośc kontroli maszyny.
Skok też trzeba wykonać z odpowiedniej wysokości aby czasza się wypełniła.

KRÓTKO Z MIASTA

I Z REGIONU
Stacje obsługi psa

Konstrukcje z woreczkami
ze specjalnego papieru oraz z
pojemnikami na psie nieczystości stanęły w kilku punktach śródmieścia. Czerwone
pojemniki zostały zakupione
przez miasto jako reakcja na
skandaliczne niedbalst wo
wła ścicieli cz woronogów,
którzy pozwalają im załatwiać się, gdzie popadnie.
Teraz tylko jeleniogórzanom
jest potrzebna lekcja korzystania z dobrodziejstw „urządzenia”. Powinna o to zadbać
st ra ż m iejsk a za pomocą
mandatów dla tych, którzy
psich stacji nie zauważą.

Mniej barier
dla rowerzystów

200 tysięcy złotych na usuwanie barier, które utrudniają jazdę na rowerze, samorządowcy chcą przeznaczyć
w przyszłym roku na likwidację t ych przeszkód. 100
tysięcy złotych zostanie przeznaczone na drogi miejskie,
drugie tyle – na powiatowe.
Jak podkreśla Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, to realizacja obietnicy
włod a rz y m ia st a , k tórz y
zapowiadali poprawę losu
miłośników rowerów w stolicy Karkonoszy.

(tejo)

umożliwia wznoszenie się na
rekordowe wysokości.
37-letni doświadczony lotnik
spoza Jeleniej Góry, który szybował w feralnym locie, miał pecha i
szczęście zarazem. Jego szybowiec
stracił wysokość i runął na las
w rejonie Górzyca. Ale pilota nie
zawiódł refleks. Odpowiednio
wcześnie wyskoczył z kabiny na
spadochronie. To uratowało mu
życie. Wątpliwe, czy przeżyłby bez
tego manewru. Szybowiec roztrza-

(Nie)poważna firma

– Wybrałam znanego ubezpieczyciela bo miałam wrażenie,
że to poważna i godna zaufania
firma – mówi zrozpaczona pani
Marta Nowicka. – Ktoś podpowiedział mi by włożyć je na fundusz
emerytalny. Poszłam do biura i

uczciwie powiedziałam, że nie
znam się na lokowaniu pieniędzy,
i nie rozumiem do końca ofert bo
są one pisane niezrozumiałym dla
mnie językiem. Kobiety jednak
powiedziały, że mam się o nic
nie martwić, bo one mi pomogą
i wszystkim się zajmą.
Kilkanaście razy dopytywała
się, czy lokując pieniądze na
proponowanym funduszu emerytalnym, nie straci. Zapewniano

Jak przystało na gospodarza,
Hubert Papaj częstował gości kawą i ciasteczkami.

(tejo)

Wrobiona w fundusz gwarantowanych strat
conej kwoty, ulokowałam tylko
5 tysięcy. Potrzebowałam bowiem takiego konta, z którego
mogłabym pieniądze wybierać
co miesiąc. Przedstawicielki funduszu zaproponowały mi konto
dodatkowe i tam wpłaciłam 35
tysięcy złotych. Z niego mogłam
wybierać pieniądze pięć razy w
roku – tłumaczy oszukana jeleniogórzanka.

Akcje spadły na łeb

Po przelewie pieniędzy na konto pani Nowicka miała już tylko
cieszyć się życiem i czerpać zyski
z ulokowanej sumy. Rzeczywistość okazała się jednak mniej
kolorowa.

– Gdybym wypłaciła pieniądze z konta
w październiku, kiedy chciałam to zrobić, uratowałabym około trzech i pół tysiąca złotych – mówi
pani Marta. – Zawierzyłam ekspertom, a oni mnie
oszukali,tylko dlatego, że się nie znam.
ją, że wybrany fundusz to najkorzystniejsze rozwiązanie, w
którym nie ma mowy o stratach.
To przekonało panią Nowicką do
wpłacenia pieniędzy na dwa konta, podstawowe i dodatkowe.
– Na koncie podstawowym, z
którego nie mogłam wypłacać
pieniędzy przez rok pod karą
utraty dziesięciu procent wpła-

Głuchy telefon
Chcieliśmy porozmawiać z przedstawicielami funduszu i wyjaśnić jak doszło do tej
sytuacji. Jednak kiedy po kilkudniowej próbie połączenia się z przedstawicielami
udało nam się do nich dodzwonić, podano nam numer do człowieka, który miał być
ich szefem. Jednak jak się okazało, współpracę z daną firmą zakończył on jeszcze w
latach 90. i nigdy funduszami emerytalnymi się nie zajmował.

Młodzi dadzą radę w… radzie

Spadochron uratował życie

Ponad chmury
W 1987 roku Elżbieta Urbanowicz na szybowcu Junior SP-3301 wzbiła się na wysokość
9250 m, przewyższenie 8250 m. Ustanowiła tym samym rekord Polski.

Marta Nowicka otrzymała spadek po ciotce z Ameryki,
którym chciała zabezpieczyć sobie spokojną starość.
Za namową przedstawicieli jednej z firm ubezpieczeniowych za odziedziczone pieniądze wykupiła fundusz
emerytalny. Miała otrzymywać dzięki temu dodatek
do niewielkiej emerytury, jaką obecnie pobiera. Przez
nieuczciwość pracowników firmy i spadek akcji kobieta
straciła pieć tysięcy złotych.
Pani Marta nie spodziewała się
spadku, tym bardziej była szczęśliwa z wieści, że to jej przypadła
niemała suma. W związku z tym,
że jest częściowo niepełnosprawna, jej potrzeby są bardzo duże,
a emerytura wynosi niewielkie
ponad 500 złotych. Pieniądze po
ciotce przydały się bardzo.
Za ich część wyremontowała
mieszkanie, pozostałą kwotę planowała wpłacić na fundusz emerytalny. Ale niezbyt uczciwe jego
przedstawicielki szybko zmieniły
szczęście M. Nowickiej w koszmar.
Dwie kobiety, które przyjmowały
od jeleniogórzanki pieniądze,
wykorzystały niewiedze swojej
klientki i systematycznie wprowadzały ją w błąd, działając na jej
niekorzyść.

skał się niemal dokumentnie.
Mężczyzna wylądował na
gałęziach wysokiego drzewa.
Stamtąd po ponad godzinie poszukiwania zdjęli go ratownicy
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pilotowi – poza
zadrapaniami i szokiem – nic się
nie stało.
Za zdjęcia z miejsca akcji i katastrofy dziękujemy bardzo panu
Maciejowi Janaszowi.

– Zakupione przeze mnie akcje
zaczęły tracić na wartości, więc
4 października 2007 roku postanowiłam wycofać pieniądze z
funduszu – mówi klientka. Wypełniłam już nawet druk rezygnacji.
Pracownice nastraszyły mnie
jednak, że jeśli wybiorę pieniądze
przed upływem roku, stracę cztery
tysiące złotych czyli 10 procent od
wpłaconych 40 tysięcy. Dlatego
nie zerwałam umowy.
A wartość wpłaconych pieniędzy spadła
o ponad cztery tysiące i w dalszym ciągu
się obniżała. Kobiecie
pomogli znajomi, z

którymi przeanalizowała umowę. Napisano tam, że 10 procent
kwoty traci się przez wypłatę
pieniędzy przed upływem roku
tylko z konta podstawowego, a
nie z obydwu kont.
– Gdybym wypłaciła pieniądze
z konta w październiku, kiedy
chciałam to zrobić, uratowałabym
około trzech i pół tysiąca złotych
– mówi pani Marta. – Zawierzyłam ekspertom, a oni mnie oszukali, tylko dlatego, że się nie znam
– mówi z żalem kobieta.

Postraszyli klientkę

Co więcej, kiedy kończyła się
roczna umowa konta podstawowego, pani Marta postanowiła
napisać wypowiedzenie umowy
firmie funduszowej. Nie pamiętała
jednak dokładnie, kiedy podpisała
umowę i bała się, że spóźni się z jej
wypowiedzeniem. Wypełniła więc
druk i złożyła go do pracownicy
oddziału w Jeleniej Górze. Zastrzegła jednak, że dokumenty
mają zostać przesłane do Warszawy po upływie rocznej
umowy.

Najpierw zgłaszanie kandydatur, później – kampania
wyborcza i w końcu wybory. Choć nikt nie rozpisał przedterminowego głosowania, wyborczych emocji w najbliższych miesiącach nie zabraknie. Wszystko w związku z
koniecznością wyłonienia młodzieżowej rady miasta.
W miniony czwartek w ratuszu
z przedstawicielami dyrekcji
szkół i samorządów uczniowskich spotkali się dorośli samorządowcy.
Na zebranie „techniczne” poświęconym ustaleniu kalendarza
wyborczego zaprosili Hubert
Papaj, przewodniczący rady miasta, jego zastępczyni Anna Ragiel
oraz wyłoniony w poniedziałek
komisarz wyborczy ds. MRM
radny Piotr Miedziński. Obecni
byli także członkowie komisji
wyborczej: Marta Oreszczuk z
wydziału oświaty oraz Jacek Sałaputa z Muzycznego Radia.
Hubert Papaj przedstawił propozycję kalendarza wyborczego,
który zakładał głosowanie na
19 grudnia. Na prośbę dyrekcji
szkół, które uzasadniły, że jest

Przedstawicielka jednak wysłała wypowiedzenie do Warszawy
dziesięć dni przed upływem roku,
przez co Nowicka dodatkowo straciła dziesięć procent od wpłaconej
sumy na konto podstawowe, czyli
pięćset złotych.
– Jak dowiedziałam się ile pieniędzy przelano mi na moje konto po
rozwiązaniu umowy z funduszem,
ledwo to przeżyłam. Straciłam 5
tysięcy. To dla mnie bardzo dużo
– mówi Marta Nowicka. Chciałam
się odwoływać, składać sprawę do
sądu. Nic to jednak nie dało.
Po całej sprawie jeleniogórzanka
zapytała kierowniczkę, czy jest to ich
strategia marketingowa i czy oszukiwanie ludzi mają wpisane w grafik,
ale nic jej nie odpowiedziała.

Angelika Grzywacz

Fot. Angela

W rejonie Szklarskiej Poręby, w Górzyńcu spadł w
miniony wtorek około południa na las szybowiec Aeroklubu Jeleniogórskiego. Konstrukcja roztrzaskała się.
Lotnikowi, który zdążył wyskoczyć na spadochronie, nie
stało się nic poważnego. Potłukł się i przestraszył.

Fot. Konrad Przezdzięk



to ostatni dzień przed feriami
świątecznymi i czas spotkań
bożonarodzeniowych, termin
został przysunięty na 18 grudnia (czwartek) w godz. od 9 do
14. Wówczas to w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych
uczniowie wybiorą swoich przedstawicieli do młodzieżowej rady
miasta. Po dwóch ze szkoły, i po
czterech z zespołów szkół (gimnazjum i liceum).

Wcześniej trzeba będzie wyłonić kandydatów i przeprowadzić
kampanię wyborczą w placówkach, które wyrażą chęć wzięcia
udziału w tym przedsięwzięciu.
Kampania ma zacząć się 10
grudnia.
Jak mówi Hubert Papaj, to
swoisty eksperyment w kadencji
tego samorządu. – Cenne, że jest
to inicjatywa oddolna. Powołanie
swojego organu przedstawicielskiego postulowała sama
młodzież – podkreślił.

(tejo)

Urozmaicić życie młodzieży
– Jest naprawdę dużo spraw. Trzeba je uporządkować i mieć pomysł na ich
przedstawienie. Wiele zależy też od zgodności przyszłych radnych – mówi
Maciej Pawlik, który ma nadzieję, że MRM będzie pracowała rzetelnie i stanie
się dobrym organem opiniodawczym dla rady miejskiej. – Radni będą działać,
aby urozmaicić życie młodzieży w Jeleniej Górze – dodaje Patryk Wersocki.
– Zadaniem dla radnych będzie opracowanie listy problemów, którymi warto się
zająć – uważa Miłosz Bartyzel.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI
Operacja „Koperta”,
czyli apukalipsa
Większość kierowców manewr
koperty kojarzy z przestarzałą
formą egzaminu na dojrzałego
„kierownika”. Dzisiaj koperty
na placu nie ma, jest za to we
wnętrzu pojazdu. W internecie
można bez problemu odnaleźć
film instruktażowy, na którym
pokazane jest, gdzie znajduje się
martwy punkt przeznaczony do
położenia białego pakuneczku.
Niektórzy postrzegają wykonanie zawrotnej operacji z
wykręcaniem ręki we wszystkich
płaszczyznach omijając kamery
za konieczne, zazwyczaj przy
piątym podejściu do egzaminu.
Jakie są efekty, nietrudno sobie
wyobrazić.
Taki świeżo upieczony kierowca (lub kierownica, w formie
żeńskiej) siada sobie za kółkiem
i wyjeżdża na ulice naszego
megalopolis. Umie bezbłędnie
wykonać „łuk” na placu (w końcu
po pięciu egzaminach nawet
szympans by się nauczył), gorzej
jednak sytuacja przedstawia się
w mieście.
Jazda bez instruktora dla pani
kierowniczki (pieszczotliwe określenie kierownicy, której znaczenie zostało wytłumaczone wcześniej) jest zawsze traumatycznym przeżyciem. Jednak jeszcze
większą traumę przeżywają inni
uczestnicy ruchu drogowego, w
szczególności piesi.
Ci mają zapewnioną darmową
porcję biegów sprinterskich, a
co szczęśliwsi – biegów przełajowych. Gdyby tylko w okolicy
znalazł się ktoś ze stoperem,
rekord świata zostałby pobity
w oka mgnieniu. W popłochu i
obawie o własne życie na drzewa uciekają wszyscy – starzy,
młodzi, uprzejmi, niemili, piękni,
brzydcy, zezowaci, okularnicy,
homo-, hetero- i biseksualiści, a
nawet rowerzyści wraz ze swoimi
rowerami.
Na starym dębie azyl znajduje
dwóch rolkarzy i jeden snowboardzista, na lipie natomiast spoczywają z przerażonymi minami
narciarze w liczbie pięciu oraz
dwóch łyżwiarzy. Oczywiście
każdy z osprzętem.
Jak nietrudno się domyśleć,
najgorzej z początkującymi kierownikami i kierowniczkami jest

w zimie, co można zdiagnozować
po wspomnianych już snowboardzistach dojrzewających na
drzewach. Można by pomyśleć,
że powstał kolejny arcyoryginalny show „Gwiazdy tańczą w
samochodzie”, biorąc pod uwagę
zygzak, jakim po oszronionej
jezdni porusza się auto kierowcy
gwiazdy.
W tym samym czasie dowodzący pojazdem przeżywa chwile
paniki i zmienia kolory podobnie
jak sygnalizacja świetlna – od
czerwonego, przez żółty, do zielonego. W momentach największej trwogi osoba na przednim
siedzeniu po lewej stronie staje
się biała jak ściana.
Świeżo upieczony kierowca
jest nauczony, jak zrobić „łuk”
na placu, który nie przyda mu się
w życiu do niczego. Pamięta też,
że przy parkowaniu może sobie
podjechać do przodu i do tyłu,
aby poprawić pozycję. Dlatego też
jedzie od samochodu z przodu,
do pojazdu z tyłu, ustawiając się
dopóki nie usłyszy podwójnego
puknięcia, nieznacznie chrzęszczącego (czyż to słowo nie jest
piękne?).
A co dopiero, gdy dzieje się coś
niebezpiecznego na skrzyżowaniu? Tutaj mamy kilka reakcji do
wyboru. Panie kierowniczki bardzo często puszczają kółko, jakby
było rozgrzane do czerwoności,
zasłaniając sobie oczy dłońmi i
wrzeszcząc przy tym w niebogłosy. Nieco bardziej nerwowi
wyrywają drążek zmiany biegów
i przegryzają pasy, ewentualnie
chwile je memłając, co podobno
daje odprężenie (informacja
niepotwierdzona - nie wiem,
czy to prawda, gdyż pasów w
ostatnim czasie nie memłałem).
Jeszcze innym zdarza się mylić
gaz z hamulcem. „Apukalipsa!”
chciałoby się zakrzyknąć, cytując
postać z kreskówki.
Nie pozostaje mi nic innego,
jak polecić omijanie kopert każdego rodzaju szerokim... łukiem.
Chyba lepiej nauczyć się jeździć i
nie szukać martwych punktów...
Pro publico bono!

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Dwie świeczki
na jubileusz

Zbliża się druga rocznica wyborów samorządowych, dzięki
którym w ratuszu siedzą ci ludzie,
których wskazał lud pracujący stolicy Karkonoszy. Dla uczczenia tak
doniosłego jubileuszu samorządowcy zamówili podobno tort, głównie
na bazie piernika jeleniogórskiego,
z dwiema (sic) świeczkami. Jeszcze
nie wiadomo, kto dostąpi zaszczytu
ich zdmuchnięcia. Będzie kłopot, bo
świeczki są dwie, a do dmuchania
chętnych – sporo. Konsensusem
może okazać się takie rozwiązanie,
że dmuchać będą wszyscy, którzy w
jesiennych wyborach sprzed dwóch
lat dostąpili zaszczytu wejścia w
progi władzy. Dlatego też radni
przechodzą intensywne ćwiczenia
oddechowe, aby się zgrać przy
zbiorowym dmuchaniu. Dmuchać
rytmicznie, miarowo i jednocześnie,
a przy tym z taką siłą, aby dwie
świeczki zostały zdmuchnięte, nie
jest wszak sprawą prostą.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– A powiem ci, Zbychu, ale to
tylko między nami:

Debata o niczym

Do rady miejskiej ma wpłynąć
obywatelski wniosek przeprowadzenia nietypowej debaty o… niczym.
Pomysłodawcy doszli do wniosku,
że skoro radni potrafią debatować
długie godziny o czymś niczego
nowego nie wnosząc do rzeczywistości, powinni też umieć skupić
się na niczym. – Może wówczas na
zasadzie przekory zmusilibyśmy
samorządowców, aby dyskutowali
o czymś. Bo jeśli temat debaty jest
określony, rajcy często poruszają
się po jego obrzeżach, znacznie
zbaczając z wyznaczonego toru i
koncentrując się głównie na niewiele znaczących dykteryjkach – oto
argumenty za przeprowadzeniem
takiej debaty. Mamy nadzieję, że
napięty kalendarz sesji pozwoli
na umieszczenie w nim takiego
właśnie posiedzenia. Można już
zamówić beczkowóz z Wodnika,
aby zebrał hektolitry wody, która
wyleje się z sali obrad w trakcie
debaty zaproponowanej przez
wiernych fanów radnych.

– Nie podnosiłem przez moje
kadencje podatków, licząc po cichu,

(anzol)

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

– że to ty będziesz prezydentem
nie tylko Rotary Club…
Zbigniew Ładziński, Józef Kusiak, radni Lewicy i Demokratów.

Redakcja

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Degrengolada czyli,
vivre bez savoir
Kiedy byłem jeszcze w wieku
– jak się to określa w suchej
terminologii ekonomii – nieprodukcyjnym, zaczytywałem
się w „Przekroju” z Krakowa.
Tygodnik ów jeszcze istnieje
w warszawskiej wersji, jednak
z tamtym „Przekrojem” z lat
siermiężnej Polsk i Ludowej
niewiele ma wspólnego. Nie dorasta mu do pięt mimo wolności
i niepodległości.
Zaczytywałem się tam, między innymi, w miniartykulikach
Jana Kamyczka dotyczących
savoir vivre’u. Wtedy jeszcze
nie wiedziałem, że Kamyczek
to pseudonim Janiny Ipohorskiej, zastępczyni naczelnego,

która w zwięzły sposób żądnym
znajomości zasad dobrego wychowania, tłumaczyła, jak się
zachować, aby się nie skompromitować.
Niek t óre p or a d y t yc z ą c e
grzeczności na co dzień były dość
naiwne, zwłaszcza z dzisiejszego
punktu widzenia. – Czy można
jeść kurczaka palcami? – pytała
pani Zuza z Nowego Tomyśla.
– Niestety, etykieta nie dopuszcza możliwości jedzenia drobiu
rękoma, może poza piknikiem
i barbecue – odpowiadał Jan
Kamyczek. Kto dziś zastanawia
się nad tym wsuwając tłustymi
paluchami tuczone chemicznie
brojlery z rusztu…

Przypomniałem sobie o moich
nastoletnich przekrojow ych
lekturach o grzeczności na co
dzień, kiedy rozmawiałem, a
raczej przeprowadzałem w ywiad, z Wojtkiem Klemmem,
kierownikiem art yst ycznym
Teatru Jeleniogórsk iego im.
Norwida w jego zawalonym papierami i rupieciami gabinecie.
Mój zacny interlokutor mówił
żując gumę.
Nie wiem, czy była to mentolówka, czy owocówka. A może
dona ld (nie Tusk, t yl ko ten
kaczor!) z historyjką Disneya,
których stosy zbierali bardzo
młodzi ludzie w latach ludowej
ojczyzny. Guma w ustach reżysera nie stała się jednak jakąś nadzwyczajną gumą z dystynkcją
nadaną jej przez przeżuwające
ją właśnie nie byle jakie, bo kierownicze szczęki. Chyba wręcz
straciła swój aromat, bo węch

mam dobr y. A czułem t ylko
kawę, którą pan Wojtek popijał
przeżuwaną gumę. Rozmówca,
na dodatek, siedział cały czas w
czapce, choć w gabinecie zimno
nie było, czyli teatrowi jeszcze
ogrzewania nie wyłączono.
Kiedy Wojtek Klemm mówił,
że w Krakowie jego sztuki dostają owację na stojąco, a w Jeleniej
Górze nie, od razu pomyślałem
o królewskim mieście i o Janie
Kamyczku i jego savoir vivre.
Czy popełniłbym afront zwracając uwagę artyście, że żuć gumy
mówiąc nie wypada? Że rozmawiając z kimś w pomieszczeniu
warto zdjąć czapkę, a pijąc kawę
– przynajmniej z minimalnego
poczucia przyzwoitości – należałoby gościa zapytać, czy też by
się nie napił? I tak bym odmówił,
bo nie pijam kawy, ale… zasada
jest zasadą. Nie mówiąc już o
tym, że dla samego poczucia

estetyki warto od czasu do czasu
posprzątać w swoim miejscu
pracy.
Jako doświadczony czytelnik
Kamyczka sam sobie odpowiedziałem na pytanie i nie napomknąłem ani pół słówkiem o
uchybieniach, które względem
etykiety poczynił kierownik
artystyczny sceny dramatycznej
Teatru Jeleniogórskiego. Może
rzecz y wiście – pomyś la łem
sobie – przesadzam. W końcu
jestem gościem i jeszcze wyjdę
na chama.
Przecież nowoczesność to nowoczesność. W dzisiejszych czasach niektórzy gości przyjmują
z nogami w brudnych buciorach
na biurku. A innym zamykają
drzwi przed nosem. Może normy
w Krakowie zmieniły się? Wszak
królewska stolica to mekka dla
snobów, któr ym od razu na
głowie w yrasta korona, jeśli

tylko trochę pod Wawelem
pomieszkają. A jeszcze, nie daj
Boże, dostaną za to oklaski.
Jak i pan tak i k ram – w
duchu pomyślałem licząc na
sprzeniewierzenie się normom
przez nowych, wrocławskich
zarządców Teatru Jelenio górskiego, który po podziale
będzie jednostką współprowadzoną przez samorząd wojewódzki. Te ogólnie przyjęte
zasady zakładają rozpisanie
konkursu na szefa, którym
zresztą mój rozmówca polubił
być, choć bez wzajemności. Ale
dyrektora czy też kierownika
można też po prostu nominować bez zbędnych ceregieli… I
nie wziąć pod uwagę ludzkich
przeżuwaczy.

Konrad Przezdzięk
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Warto być
lokalnym
patriotą?

Jak kochać małą ojczyznę?

Ireneusz Lisiecki
Kiedyś byłem takim człowiekiem, starałem
się naświetlić sprawy, które powinny być
wzięte pod uwagę przez rządzących, ale
zauważyłem, że moje zdanie nie było
brane pod uwagę. Chętnie włączyłbym
się do działania na rzecz miasta, ale nie
ma z kim tego robić. Samo bycie patriotą
niczego nie wnosi do miasta.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w podziwu godnym widowisku
historycznym z 12 listopada „Drogi do niepodległości” pokazała swoją polskość
Mniej lub bardziej pompatyczne uroczystości związane
z 90. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
zbiegły się z 900-leciem Jeleniej Góry. Te dwa wydarzenia
trudno zapewne porównać z historycznego punktu widzenia. Bo jak tu zestawić prawdę z legendą? Mają jednak
wspólny mianownik: patriotyzm. Ten w wydaniu polskim
i ten w swojej jeleniogórskiej wymowie.

Katarzyna Szabla
Warto, chociażby dla własnej satysfakcji.
To od nas zależy jak na co dzień zachowujemy się, czy szanujemy miasto, w którym
mieszkamy. Potrzebni są tacy ludzie, którzy
nie tylko będą obnosić się z tym, że należą
do stowarzyszeń i przez to uważają się
za patriotów, ale przede wszystkim tacy,
którzy zaczną działać, całym sobą.

Pojęcie patriotyzmu lokalnego
nie ma dobrych konotacji. Przynajmniej nie miało w czasach,
kiedy hołdowano ideom Marksa,
Engelsa i Lenina oraz ich wyznawcom. Wówczas w ogóle w
takim zestawieniu patriotyzm
nie funkcjonował. A przywiązanie do ziemi, gdzie człowiek się
urodził i wychował, kojarzyło
się raczej ze wstecznictwem i
zaściankowością. W powszechny m pęd zie k u postępow i i
głośnym, ale pustym, hasłom
na partyjnych transparentach,
zapominano o tym, co blisko
nas, a zdobywano wielki świat
marząc o awansie i przeniesieniu do większego miasta,

aby tylko wyrwać się z tego, za
przeproszeniem, zadupia.

Zdeptać przeszłość

Zaniedbywano dziedzictwo
kulturowe poprzednich pokoleń (nie tylko wówczas, jeśli
były one cywilizacyjnie obce, a
wręcz wrogie). Deptano korzenie pośpiesznie sadząc nowe
tradycje, które – w swej sztuczności – wzrastały bardzo mizernie. To dlatego w Jeleniej Górze
pozwolono na upadek dawnego
starego miasta przyglądając
się n iszczą c y m budyn kom i
przyzwalając na ich techniczną
śmierć. Cierpienia skracano im
za pomocą buldożera. W miejsce

Jerzy Kulej
Człowiek musi się utożsamiać z jakimś
miejscem. Inaczej jego życie nie ma
pełnego blasku. Jeśli się żyje w danym
miejscu, to powinno się zostawiać jakieś
przeżycia, cząstkę siebie. W naszym mieście jest wielu takich patriotów, ale mimo
wszytko do idealnego funkcjonowania
miasta jeszcze wiele brakuje. To miasto
ma ogromny potencjał, trzeba go tylko
dobrze wykorzystać. I to jest zadania dla
lokalnych patriotów.

notowała Angela

Bardzo młodzi patrioci z Przedszkola nr 4

startych z powierzchni ziemi
symboli, wmurowywano nowe.
Nasze, rodzime i swojskie. Ale i
one szybko popadały w zapomnienie i – podobnie jak te,
których już nie było – obrastały
brudem i pyłem społecznej sklerozy uczuć.
Przełom lat 80. i 90. XX wieku
i przemiany ustrojowe rozbu-

wielu mieszkańców mniejszych
miast i regionów, w tym Jeleniej
Góry. Wtedy też ze zdumieniem
przecierano oczy patrząc na
zmurszałe miasto.

Kochać małą ojczyznę

Nawiązał do tego ks. prałat
Andrzej Bokiej w swojej niepodległościowej homilii z 11
listopada tego roku. Mówi ł,
że nasza jeleniogórskość jest
wypadkową polskości. Że nie
możemy być dobrymi jeleniogórzaninami nie będąc dobrymi
Polakami. Racja: patriotyzm,
w pojęciu szacunku i miłości
do ojczyzny, zawiera w swoim
polu znaczeniowym patriotyzm
lokalny: szacunek i miłość do
małej ojczyzny.
Czy oznacza to, że ten, kto
Jeleniej Gór y – choć to jego
rodzinna ziemia – nie znosi i od
niej ucieka, jest złym Polakiem?
Po części tak, bo w ten sam
sposób może w każdej chwili
potraktować jakąkolwiek inną
część kraju. Wypiąć się na nią,
spalić flagę, podrzeć paszport
i w y jechać – ja k ucz yn i ł to
malowany patriota kowboj II
RP Wojciech Cejrowski.
– Nie czekaj, aż Jelenia Góra
coś ci da. Sam zrób najpierw
coś dla niej – mówił ks. Bokiej
trawestując słynne dictum Kennedy’ego. Zaglądając do wielu
zakątków naszego miasta sam
niejednokrotnie widać bezmiar
tego, co można Jeleniej Górze
dać. Choćby czystość, która nic
nie kosztuje.
Czy rzeczywiście są wszyscy
dobrymi jeleniogórzaninami,
kiedy pozwalają psom na załatwianie się na chodniku? Czy
czują więź z małą ojczyzną ci,

Ksiądz Andrzej Bokiej
wyraźnie wezwał
Pogodzeni z niebytem
– Jak my mogliśmy przez tyle wiernych do miłości
lat tu żyć nie zauważając tego, małej ojczyzny.
że to się sypie? Jak mogły nam

Przez dziesięciolecia żyliśmy razem
z otaczającą nas miejską zgnilizną, zupełnie
obojętni i świadomi tego, że nie możemy
zmienić biegu historii, a losem tego,
co stare, jest niebyt.
dziły w społecznościach regionalnych poczucie lokalności.
A wraz z nim wiarę, że to co
małe, może być piękne. Pojęcie
ma łej ojcz y z ny, z począt k u
wyśmiewane przez tzw. autorytety, weszło na serio do serc

się podobać te betonowe bloczyska, kiedy perły architektury,
t wór poprzedników na t ych
ziemiach, bliskie były zagłady?
– takie pytania zadawał sobie
nie jeden z nas. Przez dziesięciolecia żyliśmy razem z otaczającą
nas miejską zgnilizną, zupełnie
obojętni i świadomi tego, że nie
możemy zmienić biegu historii,
a losem tego, co stare, jest niebyt.
Transformacja ustrojowa jednak była też zupełną rewolucją
myśli. Kiedy poczuliśmy, że
jesteśmy „we własnym domu”,
zaczęliśmy o niego dbać.
Troska ta, która przejawiała
się w ratowaniu tego, co się
jeszcze dało uratować. W powrocie do tradycji i poszukiwaniu
pewnego misterium przeszłości.
W kształtowaniu świadomości
jeleniogórzan związanych właśnie z tą ziemią i z tym miastem.
Krótko: za tymi zjawiskami stał
właśnie lokalny patriotyzm.
Kiedy w minionym tygodniu
świętowaliśmy 90. rocznicę
odzyskania niepodległości przez
Polskę, niewielu zwróciło uwagę
na zbieżność jubileuszów. Wszak
mamy także urodzinow y rok
Jeleniej Góry, która skończyła
– zgodnie z legendą – 900 lat.
Wprawdzie nie zestawimy Piłsudskiego z Krzywoustym, nie
ulega jednak wątpliwości, że
owa koincydencja jest bardzo
symboliczna.

którzy plugawią jej mury obleśnymi bohomazami, sikają po
bramach, wybijają szyby, plują
i w yrzucają śmieci na dziko?
Nie są to czynności, od których
powstrz ymanie się w ymaga
zapłaty podatków lokalnych.
Bo przecież nasze miasto może
i by było atrakcyjniejsze z aquaparkiem i galerią handlową.
Ale brud obok tych obiektów
blasku im nie doda.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ewolucja uczuć

Niestety, rozbudzenie patriotyzmu lokalnego przez ostatnie
lata nie prz yniosło aż tak iej
mentalnej rewolucji, aby stał
się tenże patriotyzm wartością
mocną. Wielu jeleniogórzan nie
czuje tego, że to miasto jest ich.
Trudno też znaleźć winnego
takiej sytuacji. Bo przecież nie
samorządowcy, kozł y ofiarne
każdej porażki, są za to odpowiedzialni. Może ten „winny”
jest każdym z nas?
Nadzieję budzą, jak to zwykle
bywa, ludzie młodzi. Ci, którzy
swojej jeleniogórskości dopiero
się uczą. Dają piękne przykłady
patriotyzmu ogólnopolskiego.
C ho ć by m ło d z ież z e Sz ko ł y
Podstawowej nr 8, która w podziwu godnym widowisku historycznym z 12 listopada „Drogi
do wolności” pokazała swoją
polskość. Czy w przyszłości da
dowód swojego przywiązania do
Jeleniej Góry właśnie tu pozostając i tu inwestując swoje życie?
Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, wspomniał dziewczętom i chłopcom o t ym, że
mała ojczyzna także potrzebuje
ich uczuć. Dodam, że ta właśnie
mała ojcz yzna wła śnie teraz
musi zaw rzeć z jej m łody m i
mieszkańcami przyjaźń. Na tyle
silną, że będzie ona w przyszłości magnesem, który ściągnie
tu ich, kiedy już dorosną i wykształcą się choćby na uniwersytecie w Cambridge. Pokolenie
to jest szansą dla przyszłości

Barbara Sarbinowska
Z całą pewnością warto. Mieszkamy w
pięknym miejscu i w pięknej okolicy,
musimy dbać i szanować o to co mamy.
Ktoś powinien zaapelować do społeczeństwa o poszanowanie miejsca, w którym
żyjemy. Obwiniamy służby porządkowe,
włodarzy miasta o to, że Jelenia Góra jest
w rozsypce, ale to po części to zasługa
wszystkich nas, zwykłych obywateli.

Tadeusz z Jeleniej Góry
W dzisiejszych warunkach już się nie
opłaca być lokalnym patriotą. Nie przynosi
to żadnego efektu, zdanie zwykłych ludzi
już się nie liczy i przez nikogo nie jest
szanowane. W latach 60. 70. tacy ludzie
mogli coś w mieście zrobić, o coś walczyć.
Dzisiaj jest to walka z wiatrakami, liczą się
te osoby, które sprawują władze, nawet jak
los Jeleniej Góry jest im obojętny.

Wyjątkową zgodnością wykazali się jeleniogórscy radni, którzy w minioną środę
po rekordowo długich obradach zdecydowali o podziale Teatru Jeleniogórskiego
Scen Dramatycznej i Animacji im. Norwida na dwie
osobne jednostki. Nie obyło
się bez „dramatycznych”
dyskusji, a niepewności co
do teatralnego jutra placówki nie zatarto.
Na poprzedniej sesji własny
projekt podziału pod obrady złożyła
komisja kultury rękami jej przewodniczącego Cezarego Wiklika.
Tydzień później prezydent Marek
Obrębalski przedstawił swój projekt. Ten został zaaprobowany
przez komisję kultury, sportu,
turystyki i zdrowia, które jednocześnie wycofała swoje wcześniejsze
propozycje. Jednak sprawa teatru
nie została umieszczona w programie środowej sesji. Ponownie,
jak podczas poprzednich obrad
do porządku dnia wprowadził ją
radny Wiklik.
Dyskusja zaczęła się od niepewności, czy marszałek dolnośląski
zechce współprowadzić scenę, czy
nie zechce.
– Mam informację, że 27 listopada we Wrocławiu zapadną decyzje
czy nasz teatr i teatr legnicki będą
współfinasowane przez urząd marszałkowski – zapewniał zastępca
prezydenta Jeleniej Góry Zbigniew
Szereniuk. – Wtedy będziemy znali
warunki współpracy. Dlatego dzisiaj możemy przyjąć uchwałę bez
statutów tych instytucji, które i tak
trzeba by zmienić po porozumieniu
z marszałkiem.
– Zdumiony jestem, ze dzisiaj
prezydent Szereniuk mówi, że nie
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Intryga i… rozwód

Kontrowersyjne torsje Klary w „Intrydze i miłości”, najnowszej produkcji Teatru Norwida. Czy decyzja o podziale teatru nie odbije
się czkawką? Nasz komentarz na stronie 9.
są potrzebne statuty, tymczasem
tydzień temu bez nich uchwały nie
można było przyjąć. Nie dostaliśmy
do dzisiaj wyliczonych skutków
finansowych podziału, które mieliśmy dostać 5 listopada – mówił
radny Miłosz Sajnog.
Z kolei radny Wiklik powiedział:
– Ubolewam też, że marszałek województwa tak wodzi za nos władze
miasta, a panowie prezydenci tak
się poddają od tylu miesięcy temu
wodzeniu za nos.
– Wiem, że ten koszt to około
48 tysięcy złotych – odpowiedział
prezydent Szereniuk, a wyliczenie
dotarło właśnie do rady miejskiej.
Potem rozpoczęła się dyskusja,
czy nazwa nowego teatru ma
brzmieć Teatr Dramatyczny imienia Cypriana Norwida, jak zakładał
projekt prezydencki, czy Cypriana

Kamila Norwida, jak chciał radny
Jerzy Lenard, wsparty przez kilku
innych radnych.
- Wersję „Cypriana Norwida”
wskazał nam profesor Gradkowski, do którego zwróciliśmy się
o ekspertyzę – mówił Zbigniew
Szereniuk.
– Widzę, że mieliście czas ustalić drugie imię Norwida, a zabrakło go wam, żeby zadzwonić
do kolegi partyjnego w urzędzie
marszałkowskim i zapytać, czy
teatr zdobędzie dofinansowanie
– stwierdził sarkastycznie radny
Wojciech Leszczyk. – Sądzę, że
powinniśmy nazwać teatr pełnym
imieniem i nazwiskiem wieszcza:
Cyprian Kamil Norwid, bo tak
znalazłem w kilku książkach i
w internecie – wypowiedział się
radny Krzysztof Mróz. – Nadanie

wszystkich imion, czyli Cyprian
Ksawery Gerard Walenty Norwid,
byłoby chyba przesadą.
– Jak się temu przysłuchuję to
jest mi wstyd za prezydentów,
którzy przez pół roku nie zdołali
tej sprawy załatwić porządnie
– powiedział pod koniec dyskusji
radny Józef Zabrzański.
Radni zdecydowali w końcu,
że teatr zachowa w nazwie dwa
imiona Norwida, a druga instytucja
będzie się nazywała Zdrojowy Teatr
Animacji. Ustalono też, że z projektu uchwały znika punkt mówiący o
statutach, jako załącznikach.
Za podziałem było 15 radnych,
wstrzymało się 3. Tutaj radni wykazali się wyjątkową zgodnością.

Marek Komorowski

Artystyczne pogotowie ratunkowe

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Katarzyna Bieńko i Magdalena Wojtaszczyk
Samemu niewiele można zdziałać, ale jeśli
tych lokalnych patriotów będzie więcej i
każdy z nich będzie chciał coś zrobić dla
miejsca, które kocha, w którym się urodził i
wychował, to można zdziałać więcej niż się
komukolwiek wydaje. Dla mnie jako sportowca brakuje tu dobrych sal, boisk. Każdy
zauważa, że nie jest idealnie. Dlatego należy
próbować coś z tym robić. Ja będę Jelenią
Górę reprezentować w sporcie, myślę, że to
też jest jakiś lokalny patriotyzm.

Elżbieta Jabłońska, rodem z
Kujaw, zaskoczyła wszystkich.
Widzowie, czekając na rozpoczęcie spotkania z artystką, obejrzeli
film relaksujący znad morza. Później każdy dostał los na zaimprowizowaną loterię. Za każdy kuponik był symboliczny prezent. Nikt
z BWA nie wyszedł bez pamiątki.
Bohaterka wieczoru w ten sposób
sprytnie „kupiła” publiczność,
która od razu dostrzegła w niej
niezwykle ciepłą i otwartą osobę,
bez przezroczystej ścianki, która
często dzieli „wielkich artystów”
od „prostych ludzi”.
„Nie masz na co liczyć”, bo takie
było hasło wieczoru, to dla Elżbiety Jabłońskiej pewnego rodzaju
powrót do początku świadomości. Oczekiwanie na wydarzenia,
któr ych skutku nikt nie jest
pewien. Taka jest też jej sztuka,
nieprzewidywalna, spontaniczna
(na pomysł obdarowania widzów
w Jeleniej Górze wpadła jadąc do
stolicy Karkonoszy pociągiem),
prosta, a jednocześnie głęboko
przemawiająca do odbiorc y.
– Artysta ma pomagać innym nie
tylko w sposób abstrakcyjny, ale i
namacalny – z takiego założenia
wychodzi E. Jabłońska.
Dlatego jej w ystaw y, a raczej działania typu performers,
znacznie wykraczają poza ramy

tego, co tradycyjnie za sztukę
uznajemy. Do Ustki w ramach
jednego z nich zaprosiła ludzi
sztuki (dyrektorów galerii) na
nietypowe wczasy, które spędzili
nad morzem jednocześnie uczestnicząc w wydarzeniu artystycznym. – Chciałam im jakoś pomóc,
aby się odstresowali. Później
mówiono mi, że rzeczywiście
odpoczęli tak jak nigdy dotąd
– mówiła artystka.
Znana jest także z fotografowania niezwykłych ludzi w
zwykłych okolicznościach, na
przykład podczas prac domowych. Zrobiła też cykl 365 zdjęć

kuchennemu sitku wyjętemu ze
zlewu z rozmaitą zawartością.
Eksponowane w odpowiednim
świetle stały się swoistymi dziełami sztuki.
Jabłońska nie zaprzecza swojej
kobiecości i macierzyństwu. W
dość przewrotny sposób wykorzystuje je w sztuce. Jest autorką
projektów „Supermatka”, „Gry
domowe”, „Przez żołądek do
serca”, dzięki którym ukazuje,
że artystą można być w każdych
okolicznościach życia. A cykle
związane z pomaganiem to niemal działalność filantropijna.
Jedna z wystaw Jabłońskiej

zawiera puste torebki, do których
publiczność wrzuca rozmaite
prezenty dla dzieci z placówek
opiekuńczych. – Staram się udowodnić, że będąc artystką rzeczywiście można pomagać ludziom,
choć oczywiście nie zawsze do
końca i w sposób dosłowny – powiedziała Elżbieta Jabłońska,
niezwykle przyjaźnie przyjęta
przez grono jeleniogórskich słuchaczy. Często też nawiązywała
do swojego syna, który bywa
bohaterem jej dzieł, ale z dziedzin
sztuki zdecydowanie w ybrał
muzykę.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

n a szego m i a st a . Jego n iec o
starsi mieszkańc y, którz y na
świat przyszli właśnie w latach
przełomu, postawili Jelenią Górę
na straconej pozycji wybierając
lepszy świat, wielkie miasta i
większe pieniądze. Jestem jednak przeświadczony, że gdzieś w
głębi serca zawsze się tam będą
czuli obco.

Marzena Drozdowicz
Oczywiście, że warto. Jest to pokazanie, że
jesteśmy ludźmi świadomymi tego gdzie
żyjemy, i co mamy do zaoferowania innym.
Nie jest problemem zamienić tego naszego
miejsca z tradycją, kulturą, obyczajami na
przykładowo dobrze wypromowaną Anglię
ze złym jedzeniem i nie do końca ciekawymi
modelami życia. Sukcesem jest pokazać,
że my też mamy coś własnego, że się o to
troszczymy i jest to nam bliskie.

Czy sztuka to tylko nadęte wernisaże? Kłam temu
obiegowemu twierdzeniu
zadaje Elżbieta Jabłońska,
artystka bardzo daleka od
konwenansu, a paradoksalnie bardzo bliska ludziom.

Spotkanie z Elżbietą Jabłońską w ramach Słownika Sytuacji II miało miejsce w Biurze Wystaw Artystycznych. Zakończyło też cały
cykl słownika, który – jak podkreśliła Janina Hobgarska, dyrektor BWA, miał ułatwić publiczności kontakt ze sztuką współczesną
i jej twórcami.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI

członkowie zarządu – chciano odciąć
dopływ energii.
Ale nowe władze nie tracą optymizmu. – W przyszłym roku „Orzeł”
będzie obchodził 150 lecie działalności,
prezentem będzie uzdrowienie sytuacji
ekonomicznej i zyski. Perspektywy są
obiecujące – mówi Rafał Czupryński.
Tymczasem „Orzeł” od lat przynosi
straty, które są skutkiem gospodarowania poprzednich prezesów.
– W tym roku już 6 mln złotych na
minusie. Teraz robimy wszystko,
żeby zakład w końcu zaczął przynosić
zyski, bo to one pozwolą spłacić długi
Fot. Archiwum

W „Orła” zainwestował Boston
Energy Partners, firma zarabiająca na
transakcjach na zakup uprawnień do
emisji dwutlenku węgla od polskich
przedsiębiorstw. Wchodząc w interes,
jej szefowie wiedzieli, co robią.
Prowadzenie firmy łatwe nie jest,
bo zakład jest zadłużony po uszy m. in.
w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach,
a z powodu zaległego rachunku za
prąd Zaledwie dwa dni po przyjeździe nowych prezesów – funkcję tę
piastują Rafał Czupryński i Marcin
Szawłowski, którzy do tego czasu zarządzali zakładem, jako oddelegowani

Zakłady lniarskie w Mysłakowicach
pod koniec XIX wieku
Pionierzy w strategii

W Szklarskiej Porębie opracowano Strategię Integracji
i Aktywizacji Społecznej na
lata 2008 – 2015. Pomoże ona
w realizacji pomocy społecznej mieszkańcom. Stwarza
także warunki do pozyskania
funduszy z Unii Europejskiej.
W mieście pod Szrenicą mogli
ją ocenić także mieszkańcy,
zgłaszając swoje uwagi do 24
października, żaden z nich
nie przedstawił jednak swoich
sugestii.
W latach 2007 – 2008 w
Szklarskiej Porębie przeprowadzono badania, na podstawie których w yłoniono
najważniejsze problemy, jakie
dotykają to miasto. Dotyczą
one demografii, zatrudnienia,
bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień oraz profilaktyki ich leczenia. Ta diagnoza
stanowiła podstawę do opracowania strategii społecznej.
Jednym z jej elementów jest
zaangażowanie w pomoc potrzebującym wiele ludzi, z
różnych urzędów w mieście.
– Najistotniejsze jest stworzenie warunków podejmowania interdyscyplinarnych
działań pomocow ych oraz
przejście od funkcji ratowniczej do prewencyjno – usługowej pomocy społecznej i
uwzględnienie nowej roli
świadczeniobiorców– od biernego klientyzmu do aktywnej
partycypacji w procesie pomocy – mówi Elżbieta Pawłowska, kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie.
Mimo iż opracowanie Strategii Integracji i Aktywizacji
Społecznej należy do obowiązkowych zadań każdej gminy,
na dzień dzisiejszy niewiele z
nich to uczyniło. Miasto pod
Szrenicą jest pionierem w tej
dziedzinie.

(Ania)

W jeleniogórskich szkołach jest
ponad sto dzieci, których jedno lub
oboje rodzice pracują za granicą.
Tu zastawiają synów i córki, które
nie potrafią odnaleźć się w nowej
sytuacji. Psychologowie tłumaczą
jednak, że wszelkim niepowodzeniom można zapobiec, dbając o to,
żeby dziecko czuło się kochane.
Kłopot z dziećmi zostawionymi
przez rodziców istnieje już od wielu lat. Jednak po wejściu Polski do
Unii Europejskiej jego skala znacznie się rozszerzyła. Często jest
tak, że wyjeżdża najpierw jedno z
rodziców, potem drugie, a dziecko
zostaje pod opieką dziadków.
Starsi ludzie, często sami potrzebują pomocy i nie zawsze są
wstanie dobrze w ychow y wać
swoje wnuki, które z powodu
rozłąki z rodzicami stają się nadpobudliwe, opryskliwe lub po prostu
zamknięte w sobie. Niewiele mogą
też poradzić pedagodzy szkolni, bo

wobec załogi i kontrahentów. Warto
wspomnieć o rosnącej sprzedaży i nowych klientach pozyskiwanych przez
firmę – wyjaśnia Michał Makarczyk,
rzecznik Zakładów Lniarskich Orzeł
S. A. w Mysłakowicach.
Docelowo w „Orle” ma pracować
około 200 pracowników, czyli o połowę mniej niż w lipcu. Ma to jednak
pomóc fabryce w wydźwignięciu się z
tarapatów finansowych.
– Nie można się jednak dziwić
pracownikom, że są zdezorientowani
i boją się o swoje miejsce pracy. Niektórzy zwalniają się sami, ale największe
problemy mają osoby, którym pozostało rok albo dwa do emerytury, bo
będą mieli problemy z zatrudnieniem
– mówi Antoni Zakrzewski, przewodniczący „Związków Zawodowych
Solidarność” w ZLO S. A.
Nowy inwestor rozbudził nadzieję,
że fabryka, która stała na krawędzi
przepaści, jeszcze może się odrodzić.
I – co najważniejsze – dalej będzie
dawała zatrudnienie, choć na pewno
nie będzie już lokomotywą gospodarczą Mysłakowic. Czy Orzeł w końcu
zacznie przynosić zyski? Okaże się
dopiero w ubiegłym roku.
– Królewska Manufaktura Lniarska,
to dawna piękna nazwa, zamierzamy
do niej powrócić w przyszłym roku, po
angielsku brzmi równie chwytliwie.
Konsumenci z krajów Europy zachoduczniowie często lekceważą ich
słowa, wiedząc, że i tak nikt im
nic nie zrobi. W skrajnych przypadkach pozbawieni opieki nastolatkowie łamią prawo i trafiają do
placówek opiekuńczych.
Skalę zjawiska postanowili
poznać pracownicy dolnośląskiej
oświaty. Kuratorium zleciło badania we wszystkich typach szkół. W
województwie 8.237 dzieci wychowuje jedno z rodziców, a 1.106 jest
pod opieką dalszej rodziny. Kłopot
nie jest obcy Jeleniej Górze. Dla
przykładu w Szkole Podstawowej
nr 8 jest 28 eurosierot na 528
uczniów. Niektóre z tych dzieci
potrzebują szczególnej opieki.
– Eurosieroty liczyliśmy na
prośbę ministerstwa, które chciało się przyjrzeć temu zjawisku.
Chcielibyśmy, żeby w przyszłym
roku dyrektorzy szkół podjęli
działania związane z otoczeniem
tych dzieci szczególną opieką

Romowie niechętnie poddają się rygorom stałego
zatrudnienia, ale za to słyną z samorodnych talentów
muzycznych. W Kowarach postanowiono sprawić, żeby
Cyganie zaczęli wygrywać piękne melodie i w ten sposób
godnie i uczciwie zarabiać na życie.
Póki co powstaje projekt, którego celem będzie pozyskanie
funduszy z Unii Europejskiej z
programu Kapitał Ludzki. W jego
ramach planowane są lekcje dla
dzieci, młodzieży i dorosłych Romów, na których będą m. in. poznawać zasady dobrego zachowania i muzykować, a najlepsi wśród
młodzieży zostaną zaproszeni
do nauki gry na instrumentach,
edytorstwa i aktorstwa.
– Chcemy być dumni z naszych
Romów i spowodować, żeby byli
wstanie się utrzymać na przyzwoitej stopie życiowej, na co z pewnością pozwala muzykowanie.
Niestety ten zwyczaj zanikł ostatnio wśród nich, bo zmiana trybu
życia spowodowała, że dzieci nie
uczą się gry na instrumentach

od swych ojców, a my chcielibyśmy umożliwić im
edukację również w tej
dziedzinie – mówi Darek Kaliński, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w
Kowarach.
Docelowo w
ramach
projektu
ma powstać
swego rodzaju stały
tabor, w którym Romowie będą
prezent o wa l i
swoje

Te maszyny stoją, a kolejni pracownicy odchodzą z zakładu.
Kiedy to się skończy? – pyta Antoni Zakrzewski.
niej zwracają także uwagę na datę
powstania zakładu – 1839, co również
będzie uwypuklone – tłumaczy Rafał
Czupryński.
Mieszkańcy Mysłakowic z niepokojem nasłuchują informacji z „Orła.
Nikt chce, żeby wpisana w historię
gminy fabryka stała się jedynie przemysłowym skansenem.

Anna Pisulska

Z kart historii
Decyzję o budowie mechanicznej przędzalni podjęto w 1839 roku. Budowniczy,
niejaki Hamann przygotował projekty przebudowy istniejących zabudowań na terenie
górnego dworu. Zadecydowano o wzniesieniu nowych pomieszczeń dla przędzalni.
Duże zróżnicowanie terenu umożliwiało zainstalowanie koła wodnego o średnicy 34
stóp na odnodze rzeki Łomnicy przepływającej przez tereny objęte budową. Koło to
dało napęd mocy 30 koni mechanicznych. Produkcja miała ruszyć w czerwcu 1843
roku, ale pierwsza partia przędzy wyprodukowanej mechanicznie na maszynach
sprowadzonych z Anglii opuściła zakład dopiero rok później.

(Nie)skazani na samotność i odrzucenie
pedagogiczno- psychologiczną.
Od dłuższego czasu mamy sygnały
ze szkół, że uczniowie, których
rodzice są daleko, sprawiają problemy w ychowawcze, którym
ciężko jest zaradzić – wyjaśnia
Janina Jakubowska, rzecznik
prasowy Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu.
Rodzice pozostawiając swoje
dzieci pod opieką dziadków powinni zdawać sobie sprawę, że nie są
zwolnieni z odpowiedzialności za
ich wychowanie. Ważne jest także
prawne ustalenie opiekunów, bo
w razie choroby może powstać
problem związany ze zgodą na
pobyt w szpitalu czy leczeniem,
o czym na ogół decydują rodzice.
Dziecko nie jest przecież zabawką, którą można pozostawić w
dowolnym miejscu i zapomnieć,

że w ogóle istnieje. Potrzebuje miłości i zainteresowania, a tego nie
zastąpią mu nawet najpiękniejsze
prezenty.
Obecnie mówi się o fali powrotów wywołanej zmniejszeniem

Zagrajcie nam, Cyganie!
umiejętności wokalne i kulinarne.
W ten sposób zadowoleni powinni być sami zainteresowani, ale
i miasto, które zyska nową
atrakcję turystyczną.

(Ania)

bezrobocia w Polsce oraz kryzysem finansowym na świecie. Rodzi
to nadzieję, że liczba eurosierot się
zmniejszy, ale czy tak faktycznie
będzie zobaczymy niedługo.

Anna Pisulska

Trzeba rozmawiać
Zapobiec złym skłonnościom zapobiec można poprzez
stały kontakt z dzieckiem i długą rozmowę, dzięki której
dziecko czuje, że jest kochane.
– Rodzice muszą pamiętać, że nie wystarczy przywieść
dziecku nową zabawkę, żeby czuło się kochane i potrzebne. Ważny jest stały kontakt, chociażby telefoniczny.
Maluchom dobrze jest zaznaczyć w kalendarzu, kiedy rodzice wrócą do domu,
dzięki czemu dziecko nie boi się, że ten moment nigdy nie nastąpi. Poza tym
trzeba uważać na to, żeby nastolatkowie nie nadużywali takiej sytuacji, tłumacząc,
że nie będą się uczyć, bo tęsknią za rodziną. W dobrych domach potomstwo robi
wszystko, żeby pokazać rodzicom, że potrafi sobie poradzić nawet w tak trudnej
sytuacji – mówi psycholog kliniczny, Destina Tyblewska–Kundzicz.
Debata o funduszach
Fot. Ania

Stojący na krawędzi przepaści niegdyś największy pracodawca w Mysłakowicach oddala się od widma upadku.
Szansą na lepsze jutro są nowy inwestor z czterema milionami złotych, nowa strategia i nowa nazwa: Królewska Manufaktura Lniarska, która ma podbić zachodnie rynki.

FOT. ANNA PISULSKA

Królewski wzlot „Orła”

W Domu na Białce przy ulicy Słowackiego 13 w Szklarskiej Porębie 20 listopada o
godzinie 10.30 rozpocznie się
seminarium, podczas którego
zostaną omówione możliwości sfinansowania projektów
partnerskich. Ważnym elementem spotkania będzie
także rozmowa dotycząca zaangażowania mieszkańców
Szklarskiej Poręby w rozwój
miasta.
Na seminarium będą obecni m. in. burmistrz Arkadiusz
Wichniak, Izabela Broś, lider
Partnerstwa „Wspólnie dla
Szklarskiej Poręby” i wiele
innych osób. Na seminarium
będą poruszane tematy dotyczące wypracowania projektów, które można by było
sfinansować jeszcze w tym
roku. Seminarium zorganizował Regionalny Ośrodek EFS
w Jeleniej Górze.

(Ania)
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WIADOMOŒCI
Licealiści nakręcą filmy dokumentalne w ramach konkursu „Kowary – miasto i ludzie”, który zorganizował
dla nich Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach . Ma on
pomóc młodym w poznaniu regionu. Najważniejszym
elementem kręconego dokumentu ma być autentyczność i brak aktorskiej gry. Za niespełnienie tego warunku grozi nawet dyskwalifikacja.
– Chcielibyśmy, żeby kowarska
młodzież utożsamiała się z własnym regionem, konkurs filmowy jest jednym z tych pomysłów,
który ma ich zbliżyć do własnej
miejscowości. Istotne jest dla
nas także to, żeby prezentowane
dokumenty nawiązywały do
historii Kowar, bo ta współczesna
w pewnym sensie nam umyka
– mówi Dariusz Kaliński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kowarach.
– Przymierzamy się do projektu, w ramach którego będzie pisana publikacja
dotycząca historii Ko-

war, dobrze by było dołączyć do
niej także filmy wykonane przez
nasze dzieciaki. Być może uda się
ich także zainteresować kulturą
romską, jako tą nierozerwalnie
już związaną z Kowarami.
Młodzi reżyserzy muszą dostarczyć krótkie dokumenty do MOK
w Kowarach do 3 lutego 2009
roku. Jednym z najważniejszych
kryteriów dokumentu ma być
jego autentyczność. W przypadku
widocznej i jawnej gry aktorskiej
filmy mogą zostać zdyskwalifikowane. Czas trwania jest
ograniczony od 10 do 20 minut.
Mogą być nakręcone zarówno za
pomocą kamery, jak
telefonu komórkowego.

(Ania)

Spróbuj się sprawdzić
Konkurs to nie lada gratka dla miłośników filmu, którzy marzą o karierze reżysera.
Jest to szansa do sprawdzenie swoich sił i możliwości w tej dziedzinie. Może to
pomóc licealistom w wyborze przyszłego zawodu lub po prostu rozwinięciu pasji,
jaka również może być zabawa w kręcenie filmu. Wyniki zostaną ogłoszone 10
lutego 2009 roku, dlatego musimy jeszcze poczekać na wyłonienie najlepszego
kowarskiego filmowca. Za zajęcie pierwszego miejsca otrzyma trzy 2 – osobowe
karnety na seanse filmowe do kina w Jeleniej Górze. Kręcenie filmów w Kowarach
ma się stać swego rodzaju tradycją. Rozpoczęli ją już twórcy filmu pod tytułem
„Andrzej”, który składa się z dwóch części. Być może jesteśmy więc świadkami
narodzin nowej, kowarskiej twórczości filmowej.
Na obchodzone niedawno stulecie powołania pierwszej
w Karkonoszach służbie ratowniczej, przyjechał z Chicago Ryszard Lewandowski, wieloletni ratownik GOPR,
który mimo kilkunastu lat spędzonych za Wielką Wodą
utrzymuje ścisłe kontakty z kolegami ratownikami.
Niedawno nauczył się obsługi
komputera i administrowania
stronami internetowymi, żeby
prowadzić z Ameryki witrynę
karkonoskiej grupy GOPR. Jego
pomysł, aby świętować wspólnie
z ratownikami z Niemiec, wywołał wiele kontrowersji, a nawet
bojkot ze strony niektórych
ratowników.
Rozmawiamy z Ryszardem Lewandowskim, który był jednym
z pomysłodawców obchodów
stulecia i nadal jest wielkim
zwolennikiem nawiązywania do
niemieckich korzeni tych ziem.
– Skąd się wziął pomysł,
żeby zorganizować obchody
stulecia powstania kolumny
sanitarnej w Karpaczu?
Ryszard Lewandowski: – Podczas pisania kilka lat temu
kalendarium z ważnymi datami
dla Karkonoszy przy dacie 18.10
1908 uświadomiłem sobie, że
to unikatowa okazja, żeby stare
połączyć z nowym. Od razu
pomyślałem, że stulecie powstania pierwszej organizacji
ratowniczej, to świetna okazja
do powołania nowego, naszego

święta ratowników górskich z
Polski, Czech i Niemiec. Niestety,
więcej zrozumienia znalazłem
dla obchodów stulecia niż dla
pomysłu powołania nowego,
wspólnego święta ratowników
trzech narodów.
– Mieszka pan w USA i
nadal żyje problemami Karkonoszy
– Z Polski wyjechałem w 1994
roku z przyczyn osobistych i w
poszukiwaniu chleba. Na loterii
wizowej uśmiechnęło się do
mnie szczęście i pomyślałem
– jadę. Za sobą zostawiłem wiele
lat społecznej pracy, począwszy
od harcerstwa, poprzez organizacje młodzieżowe aż do ratownika GOPR. W Chicago pracę
znalazłem na budowie, ale dość
szybko trafiłem do polskiego
radia w którym opowiadałem o
Sudetach. Audycje najpierw były
na żywo, ale potem zacząłem je
nagrywać i tak zainteresowałem
się komputerami. Gdy w miarę
opanowałem posługiwanie się
nimi, na prośbę Maćka Abramowicza stworzyłem stronę internetową GOPR i administruję

Kierunek: Berlin!

Polska kuchnia okazała się
hitem na jesiennym festynie INFRANOU (Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy
w Niemczech Wschodnich)
w Berlinie. Prezentowano
na nim nasz region, ale
jedynym miastem, które
uczestniczyło w imprezie,
była Szklarska Poręba. Pozostałe miejscowości nie
były wstanie zapłacić 500
złotych wpisowego.
P rzed st aw ic iele pow i at u
ze st a rost ą jelen iogórsk i m
Jack iem Włodygą gości l i w
Niemczech na zaproszenie Ambasady RP w Berlinie, głównie
dzięki dr Adamowi Zaborowsk iemu, ra dc y w w yd z i a le
promocji handlu i inwestycji.
Swoją ofertę na festynie zaprezentowały: Polcolorit, ARF,
Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, restauracja „U Ducha Gór”,
Karkonoski Park Narodow y
oraz Urząd Miasta Szklarska
Poręba. Restauracja „U Ducha
Gór” przygotowała prezentacje kulinarną, która w mig
zniknęła ze stołów. – Goście
z Niemiec byli zachw yceni
przygotowanymi potrawami,
bo ja k nam mów i l i nigdy
takiego czegoś nie jedli – powiedział Wiesław Dzierzba,
dyrektor w ydziału promocji
turystyki i sportu starostwa w
Jeleniej Górze.
W pałacu Loewenpalas, gdzie
odbywała się impreza, gościło
ponad 400 przedstawicieli biznesu i polityki Berlina i Brandenburgii. Publiczność bawili
również artyści z Polski, zespół

Karkonosze i niemiecko–polski
aktor Steffen Möller, który zaprezentował swoje kabaretowe
umiejętności.
– Humorystyczne porównanie Polaków do Niemców, w
dodatku w obu językach wyszło aktorowi niesamowicie,
widać to było na roześmianych
twarzach słuchaczy – mówi
Wiesław Dzierzba.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także prezentacja Szklarskiej Poręby,
jedynej miejscowości z
naszego regionu.
Przedstawiła

s woją ofer t ę t ur yst ycz ną ,
która bardzo podoba ła się
Niemcom, niemalże każdy z
nich wyraził chęć przyjazdu w Karkonosze. Wśród
Berlińczyków znaleźli
się również Polac y
od lat mieszkający
w Niemczech, do
najważniejszych
z nich niewątpliwie należała
Miss Polo-

nia w Berlinie o egzotycznym
imieniu Rabia.

(Ania)

Zabrakło funduszy
Dojazd do Berlina, biorąc pod uwagę polskie drogi, jest łatwiejszy niż do Wrocławia,
dlatego też wielu Polaków jeździ do niemieckiej stolicy dość często. Podobnie Berlińczycy chętnie odwiedzają Polskę. Promocja powiatu jeleniogórskiego za naszą
zachodnią granicą jest więc świetnym pomysłem na zdobycie nowych turystów,
jak i ewentualnych inwestorów. Na festynie organizacji INFRANOU prezentowano
nie tylko atrakcje naszego regionu, ale i nasze możliwości gospodarcze. Tym
bardziej szkoda, że większość miast i gmin z naszego regionu nie zdobyła funduszy
na wyjazd. Pięćset złotych nie było chyba znaczącą przeszkodą.

nią do dzisiaj. Na tej stronie
poprosiłem o kontakt i opnie
kolegów na temat zorganizowania stulecia ratownictwa w
Karkonoszach. Odezwało się
kilku: Włodek Kostarkiewicz,
Andrzej Jawor, Marian Sajnog,
Maciek Abramowicz oraz zaprzyjaźniony przewodnik Jurek
Jawurek. Wszyscy zaczęliśmy
organizować to święto.
– Czy wszystkim podobało
się, że chce pan zorganizować obchody powstania
niemieckiego ratownictwa
górskiego?
– Po przebrnięciu przez dokumenty byłem pod wrażeniem
wielkiej pracy, jaką wykonali w
Karkonoszach członkowie Towarzystwa Karkonoskiego (RGV).
Chciałbym też, żeby skończyło
się niszczenie tego co poniemieckie, teraz głównie pamięci,
tradycji i niemieckich doświadczeń. Po dokładnej lekturze
dotarło do mnie na przykład,
że gdybyśmy nie odrzucili niemieckiego doświadczenia i ich
wiedzy o górach, nie doszłoby do
największej tragedii w Karkonoszach, gdy 20 marca 1968 roku
pod lawiną zginęło 19 osób. To
Niemcy wytyczyli trawersem,
zimowe, bezpieczne obejście
Białego Jaru, a nasi zlekceważyli

Na ratunek zdrowemu rozsądkowi

niemieckie doświadczenia i przez lata
trasa wiodła dnem
Jaru. I skończyło się to niepotrzebną śmiercią tak wielu
osób. Takich przykładów było
w Karkonoszach więcej. Zdumiało mnie, jaki opór wywołał
pomysł tych obchodów, część
środowiska wręcz je zbojkotowała. To niczemu nie służy. Mam
jednak nadzieję, że nie zginie w
codzienności propozycja powołania święta ratowników GOPR,
Horskiej Sluzby i BergWachtu z
gór Żytawskich.

– Czym się różni ratownictwo obecne, od tego które pan
pamięta?
– Głównie zanikaniem ducha
ochotniczego, społecznej aktywności. Ochotników jest coraz
mniej i wcale się nie zdziwię,
jeśli któregoś dnia nie pojawią
się. Oni oprócz dyżurów mają
pracę zawodową lub naukę, a
tymczasem są traktowani przez zawodowych ratowników
jak mniej ważni. To
zniechęca do społecznej
aktywności.
– Czy USA to już
pański dom, nie zamierza
pan wrócić w góry?

– W stanach żyje się łatwiej,
nie ma takiego ciśnienia od
pierwszego do pierwszego jak
w Polsce. Tam mam rodzinę,
ale nie zostanę tam na zawsze.
Moją miłością od bardzo dawna
są góry, nasze góry i tutaj chciałbym spędzić resztę życia.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał
Marek Komorowski

Janusz Lewandowski: – Gdybyśmy nie odrzucili
niemieckiego doświadczenia i ich wiedzy o górach,
nie doszłoby do największej tragedii
w Karkonoszach, gdy 20 marca 1968 roku
pod lawiną zginęło 19 osób

Fot. Archiwum

Nauka przez stop-klatkę
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WYDARZENIA

Fotozagadka Jelonki

Chcesz sprawdzić znajomość
naszego miasta? Pragniesz podzielić się z tysiącami Czytelników
portalu Jelonka.com swoją wiedzą
i wspomnieniami? Nasz cotygodniowy konkurs „Fotozagadka Jelonki” to świetna ku temu okazja.
Zobaczysz fotografię, zgadniesz,

jaki zakątek przedstawia, napiszesz, co o nim wiesz. Twój list opublikujemy na łamach portalu. Jeśli
uśmiechnie się do Ciebie szczęście,
wygrasz nagrodę niespodziankę.
Pamiętaj: każdy wtorek od godz. 9
do 18: „Fotozagadka Jelonki”.

Koncert, o którym lepiej zapomnieć
Kontrowersyjny występ gwiazdy rosyjskiej sceny w
stolicy Karkonoszy. Żanna Biczewska nie przyłożyła
się do wieczoru na prowincji. Nie podbiła serc publiczności, która wyszła zawiedziona. Tym bardziej, że cena
biletów była dość wygórowana.
W skrócie o koncercie można
powiedzieć, że się odbył i to tyle...
Artystka i jej ekipa wzięły pieniądze
za udział, a bilety nie były tanie. Ocena
dotyczy koncertu Żanny Biczewskiej,
a nie jej twórczości, która niewątpliwie jest bardzo wartościowa.
Założeniem koncertu była prezentacja muzyki starorosyjskiej,
starokozackiej i innej mającej korzenie w rdzennej kulturze wschodniej
w możliwie czystej formie. Tak to
zapowiedział na wstępie muzyk i
jednocześnie mąż artystki, Giennadij
Ponomariow. Tego samego spodziewała się publiczność, która liczyła
na klimaty z płyt samej Byczewskiej
oraz Bułata Okudżawy, czy też Włodzimierza Wysockiego. Co w zamian
otrzymaliśmy?
Koncert miał być zagrany na głos i
dwie gitary. Tymczasem odbył się na
głos i muzykę z tzw. pół-playbacku,
gdzie od czasu do czasu partner i mąż
piosenkarki – próbował dodać do tego
kilka fraz – co prezentowane było z
taśmy, ale mu nie wychodziło. Często
nie trafiał nawet w tonację dostając
wzrokową reprymendę od solistki.

Sama Żanna Biczewska rozczarowała serwując skomercjalizowaną
składankę. Nie były to prawdziwe
soczyste starorosyjskie pieśni, lecz
jej uładzone wersje dla ludu. Zapowiedziała, że będzie mówiła po polsku, mówiła natomiast po rosyjsku
przeplatając polskimi wyrazami. Jej
wypowiedzi pomiędzy utworami
były chaotyczne, nie kończyła zaczętych myśli.
Kuriozalna była reklama polegająca na tym, że po każdym utworze,
z zadziwiającą nieporadnością artystka prezentowała płyty, z której
pochodziły utwory. Podnosiła ich
okładki, które wymykały jej się z
dłoni często myląc się i poprawiając.
Czy to wielkość miasta, w którym
występowała, sprawiła, że Byczewska potraktowała występ ulgowo?
Byłem zmuszony opuścić to żenujące widowisko przed czasem. To
obraza dla muzyki i jeleniogórzan.
Brawa Biczewskiej się należały, ale
tylko za całokształt. Na pewno nie
za jeleniogórski wieczór.

Mariusz M.

Chopinowska trampolina do sukcesu
Niemal pełna sala biła brawo wykonawcom koncertu,
który w miniony piątek
rozpoczął czwartą edycję
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla
Dzieci, którego areną jest
Filharmonia Dolnośląska.
Przed czternastoma uczestnikami sześć dni zmagań,
a w perspektywie – wielka kariera. Wśród nich są
Japonki, niestety, nie ma
jeleniogórzan.
Że jeleniogórskie konkursy
chopinowskie dla najmłodszych
to trampolina do wielkich sukcesów w pianistyce przekonał się
Rafał Blechacz, laureat ostatniej
edycji konkursu chopinowskiego w
Warszawie, który w Jeleniej Górze
– podczas pierwszych zmagań dla
najmłodszych w roku 1999 – zdobył
drugie miejsce.
Od tamtego czasu konkurs rozwinął się z ogólnopolskiego do międzynarodowego i zyskał sobie godną
pozycję jednej z nielicznych pośród
tego typu imprez dla utalentowanej
muzycznie młodzieży w Polsce i na
świecie.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Julia Kociuban jest laureatką dwóch poprzednich edycji jeleniogórskiego konkursu.
Obecnie jest studentką słynnego pianisty Piotra Palecznego.
życzył młodym ludziom, aby Jelenia
Góra stała się pierwszym punktem na
drodze ich wielkiej kariery.
Oceniać ich będzie jury pod
przewodnictwem prof Kazimie-

Aby wejść na koncert inauguracyjny, trzeba było stać
w długiej kolejce po bilet. Konkurs jest wielkim
wydarzeniem artystycznym i trafionym
przedsięwzięciem komercyjnym.
W miniony piątek Filharmonii
Dolnośląskiej uczestników IV edycji
konkursu, jurorów oraz publiczność
powitała Zuzanna Dziedzic, dyrektorka placówki. Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego,

rza Gierżoda w składzie: prof..
Nan-Hee Kim z Korei Północnej,
prof. Grzegorza Kurzyńskiego,
prof. Marty Sosińskiej-Janczewskiej oraz prof. Veroniki Vitaite
z Litwy.

W pon ied z ia łek , w torek i
środę odbywać się będą próby
i przesłuchania (terminarz na
str. 15), Laureatów konkursu
poznamy w środę o godz. 22. W
czwartek o godz. 19 odbędzie
się uroczystość wręczenia nagród i koncert laureatów. Dla
najlepszych czekają zachęcające
nagrody: (osiem tysięcy złotych
w grupie starszej i cztery tysiące
złotych w grupie młodszej). W
tej edycji konkursu uczestnicy
grają na włoskich instrumentach marki Fazioli.

Brzmienie jednego z dwóch
fortepianów tej firmy można było
usłyszeć w piątek pod palcami Julii
Kociuban i Krzysztofa Jabłońskiego,
którzy wykonali z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Jerzego Swobody
Koncerty Fortepianowe f-moll i
e-moll Chopina wzbudzając entuzjazm publiczności. Tym razem
nie tylko jeleniogórskiej. Z okazji
konkursu do miasta przyjechało
wielu znawców muzyki Chopina
zarówno z kraju jak i zagranicy.

(tejo)

Najzdolniejsi ze zdolnych
Przez najbliższe dni młodzi pianiści będą wznosić się na wyżyny swoich umiejętności
i walczyć ze stresem. Podzielono ich na dwie grupy wiekowe. Młodsi (do lat 12)
to Marta Czech z Wodzisławia Śląskiego, Endo Nana i Kondo Aika z Japonii, Julia
Marczuk z Warszawy, Piotr Pawlak z Gdańska, Zuzanna Pietrzak z Łodzi oraz Kinga
Wójcik z Olsztyna. O laury powalczą także starsi (do 15 lat) Łukasz Byrdy z Katowic,
Artur Haftman ze Stargardu Szczecińskiego, Zuzanna Hołda z Włocławka, Magdalena
Kubat z Bolesławca, Karolina Le Thu Quynh z Warszawy, Szymon Nehring z Krakowa
oraz Cyprian Sekrecki z Miastka. W repertuarze oprócz Chopina mają także niektóre
dzieła Bacha.

Fot. Konrad Przezdzięk

Tajemnice i legendy zawładnęły wyobraźnią

Laureaci części literackiej konkursu
cieszą się z otrzymanych nagród.

Blisko 70 prac literackich napłynęło na konkurs ogłoszony już po raz drugi przez Młodzieżowy Dom Kultury.
Młodzi autorzy inspirowali się tajemniczym światem
magów i czarodziejek, a w swoich dziełach nawiązywali
do Jeleniej Góry tworząc barwne legendy.
Zmagania, które toczyły się
także w „wersji” plastycznej konkursu, rozstrzygnięto dziś w
MDK, dokąd przybyli niemal
wszyscy młodzi autorzy nagrodzeni i wyróżnieni za udział w
imprezie.
W tajemniczej scenerii pośród
dymów, przy świetle świec, najlepsze prace odczytali Ewa Bąk i
Maciej Cytarzyński, nauczyciele
z MDK, przebrani w stroje prosto
ze szkoły dla czarodziejów w
Hogwarcie. Najwyżej oceniono
prace Joanny Pawlewskiej z SP
nr 10 (najmłodsza kategoria),
Wojciecha Pławińskiego również
z „dziesiątki” tyle że kategorii klas
V – VI) oraz Klaudii Jędrzejczak z
Gimnazjum nr 2.
Wśród nagrodzonych w poszczególnych kategoriach wysokie lokaty zajęli też: Kirył Pietruczuk, Paulina Mazurkiewicz

oraz Iga Sielużycka (klasy I – IV),
Michał Ożoga, Katarzyna Janik,
Michał Macur, Filip Sudenis (VVI) oraz Monika Dobrowolska,
Natalia Pawluk, Paulina Olejniczak, Marta Wójcik i Andrzej
Kohyt (gimnazja).
Wszystkim nagrody (maskotki
i książki Ivo Łaborewicza z autografem) oraz dyplomy wręczała,
gratulowała i za udział dziękowała Danuta Sitek, dyrektorka
MDK przy kojących dźwiękach
pianina, przy którym zasiadł
Maciej Cytarzyński. Wręczono
także nagrody i w yróżnienia
uczniom, którzy wzięli udział w
konkursie plastycznym. Ich dzieła
można oglądać do grudnia w sali
klubowej MDK przy ul. Skłodowskiej-Curie 12.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Aktorka zaśpiewa w Teatrze Zdrojowym

Gra i śpiewa

Śpiewanie to jej druga pasja, której uczyła ją Elżbieta Zapędowska.
Charakterystyczna dla aktorki jest
znajomość języka jidysz, w którym
również wykonuje utwory muzyczne. Możemy ją zobaczyć na deskach
warszawskich teatrów: Kwadrat,
Syrenka i Rampa oraz Ludowym.
Występuje w wielu musicalach i
spektaklach muzycznych. Swój
kunszt muzyczny zaprezentowała
także w show Polsatu „Jak oni

Dzisiaj, w poniedziałek, 17 listopada, w godzinach 10.00 – 12.20
oraz od 17.00 do 21.00 odbędą
się przesłuchania drugiego etapu
kategorii A i B.
W środę, 19 listopada, o godzinie
18.00 będzie można uczestniczyć w
przesłuchaniach trzeciego etapu,

śpiewają”, w którym zajęła ósme
miejsce.

Młoda artystka
i stare utwory

Koncert Katarzyny Zielińskiej
jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu z najbliższą
nam osobą przy piosenkach, jakie
zaprezentuje nam artystka. Na co
dzień możemy ją oglądać jedynie
w serialu Barwy szczęścia, który
przypadł do gustu wielu odbiorcom
TVP2. W repertuarze jaki zaprezentuje aktorka znajdą się utwory z
lat 20 i 30, ale w zupełnie nowych
aranżacjach. Ze względu na to, że
aktorkę fascynuje kultura żydowska możemy się spodziewać, że
zaśpiewa parę utworów charakterystycznych właśnie dla tej kultury.
Jest więc szansa, że będzie to wieczór wyjątkowy i bogaty w emocje
wywołane tak osobliwą muzyką
– Katarzyna Zielińska jest znana
głównie z serialu Barwy Szczęścia,
ale dla mnie jest przede wszystkim
śpiewającą aktorką. Występuje w
wielu teatrach w całej Polsce. To
niezwykle energiczna kobieta, której uroku dodają od niedawna rude

Tajne przez poufne: agentowi
CIA grozi utrata pracy, za wszelką
cenę stara się jednak zapobiec tej sytuacji. Nie ułatwiają mu tego jednak
problemy z żoną i skłonnością do
kieliszka. Seans wyświetlany będzie
do czwartku o godzinie 18.00

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Fotografia
w „Korytarzu”

Nie lada gratkę przygotowało dla miłośników fotografii Jeleniogórskie Centrum
Kultury. W piątek (21 listopada) w galerii „Korytarz”
przy ulicy Bankowej nastąpi
otwarcie wystawy fotografii
profesora Eugeniusza Józefowsk iego „C y ja not y pia i
Panoramy Grochowick”.

Jazz przy czekoladzie

Galeria Czekoladowa proponuje w tym tygodniu koncert Marceliny Bienkiewicz
i Piotra Soboty, którzy wykonają dla publiczności utwory
z pogranicza jazzu, bluesa
i chilloutu. Muzycy zagrają
20 listopada (czwartek) o
godzinie 17.00.

Teatru Jeleniogórskiego

„Podróż Poślubna” na podstawie powieści Bertolta
Brechta wyreżyserowana przez Wojtka Klemma to jedna z propozycji Teatru Jeleniogórskiego na ten tydzień.
Historia miłosna Żydówki i oficera SS, stanowiąca jednocześnie opis trudnych relacji z przeszłością rodziny
i kraju. Sztuka wystawiana będzie w najbliższy piętek
o godzinie 19.00 na scenie studyjnej.
włosy – mówi Ewelina Marciniak,
organizatorka imprezy.

Znana i lubiana

Katarzyna Zielińska jest jedną
z tych aktorek, o których się dużo
mówi i plotkuje, ale z reguły przedstawia się ją w dobrym świetle. Na
jej temat można poczytać w wielu
czasopismach kobiecych i stronach
internetowych. Sama mówi o
sobie, że jest osobą, której do szczęścia potrzebne są zarówno osoby

Muzyka łączy narody

„Dwie granice Trzy Państ wa” to koncert w w ykonaniu dzieci i młodzieży z
Polski, Czech i Niemiec, jakiego możemy wysłuchać w
najbliższy piątek (21 listopada) o godzinie 16.00 w Teatrze
Zdrojowym.

Kobiety: to opowieść o paniach z
wyższych sfer, których głównym zajęciem jest plotkowanie i przebywanie
w salonach piękności, a największą
sensację wzbudzają problemy jednej
z bohaterek. Jest to także historia
o sile kobiecej przyjaźni. Stanowi
swego rodzaju zafascynowanie płcią
piękną. Dużo się w nim mówi o
mężczyznach, bo jak wiadomo panie
w tej kwestii mają zróżnicowane
zdanie. Film ten możemy obejrzeć
do czwartku o godz. 20.00.

bliskie, jak i satysfakcja zawodowa,
co stanowi wbrew pozorom bardzo
trudne połączenie.
Bilety na koncert można kupić
w Przystani Twórczej – Cieplickim
Centrum Kultury przy Miejskim
Domu Kultury „Muflon”. Cena
biletu normalnego wynosi 10 zł,
natomiast ulgowego 5 złotych.
Osoby, które zdecydują się na kupno biletów do 20 listopada zapłacą
za nie 8 złotych (normalny) lub 4
złote (ulgowy) .

Kino LOT proponuje
Gwiezdne Wojny: Atak Klonów. Film ukazuje świat dziesięć lat po
wydarzeniach przedstawionych w „Mrocznym widmie”. Republika staje przed ogromnym zagrożeniem, jakie stanowi skupiający mnóstwo
układów planetarnych i wpływowych korporacji ruch separatystyczny.
Film możemy oglądać do czwartku (20 listopada) o godzinie 16.00
To nie tak jak myślisz kotku. Przystojny neurochirurg marzy o
upojnym weekendzie z piękną pielęgniarką, ale na przeszkodzie staje
jego żona. Doskonała obsada, m. in. Katarzyna Figura, Jan Frycz,
Małgorzata Buczkowska, i spora dawka humoru sprawi, że po seansie
filmowym każdy będzie w dobrym nastroju. Seans wyświetlany będzie
do czwartku, 20 listopada w godzinach 18.00 i 20.00.

Na scenie studyjnej:

Elektra w reżyserii Natalii Korczakowskiej. Sztuka nawiązuje do
antycznej historii zbrodni i zemsty.
Głównym tematem jest więc władza, której doskonałość polega na
byciu niewidzialnym. Najbliższy
czwartek o godzinie 19.00
Śmierć człowieka wiewiórki
wyreżyserowana również przez
Natalie Korczakowską. Sztuka
traktuje o fenomenie terroryzmu w
Niemczech w latach 70 i legendzie
trzech bohaterów Ulrike Meinhof,
Andreasa Baadera i Gudrun Ensslin. Tą historię możemy śledzić
22 listopada (sobota) o godzinie
19.00.
Kariera Artura UI w reżyserii
Wojtka Klemma. Jest to opowieść
o gangsterach rozgrywająca się
na amerykańskiej prowincji, odbierana często jako wątek o Hitlerze.
Sztukę obejrzymy 23 listopada
(niedziela) o godzinie 19.00.

Nowości ze świata muzyki
AGA ZARYAN – „Live At Palladium”

wydawnictwo: Cosmopolis/ 4 Ever Music
To niesamowite jak wielkie postępy walach międzynarodowych, zbierając
robi jedna z czołowych polskich znakomite recenzje po każdym z tych
wokalistek jazzowych Aga Zaryan.Ta koncertów. Swój sukces zawdzięcza
utalentowana artystka, autorka trzech niezwykłej barwie głosu, znakomitym
albumów: „Picking Up The Pieces”( umiejętnościom wokalnym, niezwykłej
podwójna platynowa płyta), „My charyzmie scenicznej i możliwości
Lullaby”(złota płyta) i „Umiera Piękno- współpracy z najznamienitszymi
”(złota płyta) wystąpiła z powodzeniem muzykami jazzowymi o czym nie raz
na wielu polskich scenach i kilkunastu miałem okazję się przekonać oglądając
festiwalach, zagrała kilkanaście koncer- wokalistkę na żywo. O jej niebywałych
tów zagranicznych w renomowanych możliwościach wokalnych mogą się
klubach europejskich i amerykańskich teraz przekonać także ci, którzy nigdy
(Joe’s Pub – NY, Blues Halley – Washing- nie widzieli jej koncertu. Album „Live at
ton, Fashing – Stockholm, A –Trane Palladium” to podwójna płyta koncer– Berlin). Wystąpiła też na wielu festi- towa zawierająca 96 minut cudownej
RAFAŁ SARNECKI QUARTET – „Songs From a New Place”
wydawnictwo: Arms Records
Polska gitara jazzowa ma już swoje
tradycje, może też się pochwalić sporą
grupą muzyków, którzy pokochali do
tego stopnia ten instrument traktując go
jak kolejnego członka rodziny.
Doskonale spopularyzował gitarę
jazzową przed wielu, wielu laty nieodżałowany Marek Bliziński, który
pozostawił po sobie wielu naśladowców.
Jednak Rafał Sarnecki do takich nie
należy, mimo iż na festiwalu Gitarzystów
Jazzowych „Guitar City” im. Marka
Blizińskiego zdobył jako 19 – latek I
miejsce. Jego debiutancka płyta „Songs

w którym dzieciaki będą prezentowały swoje zdolności muzyczne
razem z Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Dolnośląskiej.
Natomiast w najbliższy czwartek, 20 listopada, o 19.00 odbędzie
się uroczystość wręczenia nagród
i koncert laureatów.

Zakazana miłość na deskach

Kino Marysienka zaprasza
To nie tak jak myślisz kotku:
który można oglądać do czwartku,
20 listopada o godzinie 16.00.

Młodość króluje w filharmonii
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza
w tym tygodniu na koncerty organizowane w ramach
IV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego Dla
Dzieci. Jest to świetna okazja do wprowadzenia maluchów w świat muzyki poważnej.

Fani Katarzyny Zielińskiej będą mieli okazję w tym tygodniu zobaczyć aktorkę na żywo. W najbliższą sobotę, o godzinie 18.00 zaprezentuje ona bowiem swoje umiejętności
muzyczne w Teatrze Zdrojowym. O tym, że aktorka łączy
śpiew z karierą aktorską mówi się od dawna, teraz będziemy mieli więc okazję sprawdzić czy na scenie prezentuje
się równie dobrze, jak w serialu „Barwy szczęścia”.
Aktorka ukończyła Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, podczas studiów występowała
w wielu teatrach. Znana jest z
filmów „Ryś”, „Plac Zbawiciela”,
„Mój Nikifor”, „Dzień świra”. Jednak największe rzesze publiczności
zyskała dzięki roli w „Barwach
szczęścia”, gdzie wciela się w postać
pięknej i zdolnej pani redaktor.
Poza tym można ją było zobaczyć
w programach telewizyjnych, m.
in. Szansa na sukces, Europa da
się lubić, Załóż się, Śpiewające
fortepiany, Rodzynki z migdałami,
Pytanie na śniadanie oraz schow
Kuby Wojewódzkiego.
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From a New Place”(2008) zawiera 9
kompozycji, które powstały w czasie
trzyletniego pobytu w Nowym Jorku. Życie w tym mieście było szansą usłyszenia
ogromnej ilości muzyki, która często nie
dociera do Europy z różnych powodów.
Artystyczny oddech miasta przyciąga
oryginalnych muzyków ze wszystkich
stron świata, którzy jeszcze nie stali się
popularni poza wąskim kręgiem znawców. Nowy Jork jak żadne inne miejsce
nie daje takich możliwości rozwoju o
czym mógł się przekonać gitarzysta
Rafał Sarnecki. Dało mu to rozszerzenie

muzyki zarejestrowanej podczas koncertu, który odbył się w warszawskim
klubie Palladium 27.05.2008 roku w
ramach spektakularnej trasy koncertowej z udziałem amerykańskich
współautorów bestselleru „Picking Up
The Pieces” gitarzysty Larry’ego Koonse, perkusjonisty Munyungo Jacksona i
kontrabasisty Darka „Oleś” Oleszkiewicza. Wszyscy muzycy specjalnie na tę
okazję przelecieli z Los Angeles. Trzon
koncertowego repertuaru stanowią
utwory znane z dwóch pierwszych
albumów „Picking Up the Pieces” i „My
Lullaby”, niektóre zagrane w zupełnie
nowych, fascynujących aranżacjach,
które kształtowały się w trakcie tej
wyjątkowej trasy obejmującej 12 konspojrzenia zarówno na improwizację
jak i kompozycję. Płyta „Songs From a
New Place” jest udokumentowaniem
pomysłów i koncepcji, które powstały
w wyniku zderzenia dotychczasowej
wiedzy z tym, co artysta usłyszał i przeżył w Nowym Jorku. Wszystkie utwory
autorstwa gitarzysty Rafała Sarneckiego
począwszy od „Living Like Weasels”,
„Song From a New Place”, „Auguries of
Innocence”, „If I Speak With The Tongues of Men And of Angels”, „Jazz Physics”,
„Rockalypso”, „Instructions From The
Mathplanet” aż po „Squirrel (Forest
Fire)” powstały w całości lub zostały
ukończone w czasie studiów na wydziale
Jazz & Contemporary Music uniwersyte-

Na scenie animacji:

Mała Syrenka wyreżyserowana
przez Bogdana Naukę na podstawie
baśni Hansa Christiana Andersena. Opowiada o morskiej syrence
zakochanej w księciu. Spektakl
obejrzymy w najbliższy wtorek i
środę o 9.00 i 11.00.
„Bella Mafia” - Kabaret Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wtorek
o godzinie 19.00.
Wielki Teatr Legend Karkonoszy
w reżyserii Bogdana Nauki. Sztuka
wystawiana jest 20 i 21 listopada o
godzinie 10.00.
„Dwie granice trzy państwa”
– koncert w wykonaniu dzieci z
Polski, Czech i Niemiec, którego
możemy wysłuchać 21 listopada
(piątek) o godzinie 16.00.
Mały Duszek w reżyserii Bogdana Nauki. Historia mieszkającego na
strychu starego zamku ducha, który
bawił się codziennie o północy w
muzeum z portretami starych właścicieli obiektu. Tę historię maluchy
mogą śledzić w niedzielę o 16.00.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wieczór z rockiem

Andrzej Patlewicz
certów. Wśród doskonale znanych
tematów znanych z koncertów Agi
jest jedna perła – niesamowita wersja
utworu Stevie Wondera „Visions”, który
wokalistka zaśpiewała z wielkim przejęciem pokazując światowy kunszt wokalny.

Fani mogą kolejny raz dać
upust swym emocjom i zaszaleć podczas kolejnej Ligi
Rocka, w piątek (21 listopada)
o godzinie 17.00. Wstęp kosztuje 5 złotych.

Prelekcja przyrodnicza
Mariana Bochynka

Prelekcja przyrodnicza „Sepik” to propozycja na czwartkowy wieczór (21 listopada,
godzina 19.00) Muzeum Przyrodniczego. Wstęp wolny.

Rajd na raty
tu New School. W nagraniu płyty wzięli
udział młodzi muzycy, ale już pierwszej
wody: pianista Paweł Kaczmarczyk, kontrabasista Wojciech Pulcyn, perkusista
Łukasz Żyta oraz w jednym utworze
pojawił się flecista Thomas Abbott.
Album zmiksował w Nowym Jorku Dave
Darlington, laureat nagrody Grammy za
„Alegrię” Wayne’a Shorter’a.

Miłośnicy gór mogą w tym
tygodniu kolejny raz skorzystać z oferty PTTK Odział
„Sudety Zachodnie” Jelenia
Góra i wyruszyć w niedzielę
(23 listopada) o godzinie 9.00
z dworca PKS w Powiat Jeleniogórski.

„Fascynacje”
Teresy Kępowicz

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza na wystawę malarstwa
Teresy Kępowicz . Można ją
będzie oglądać od dzisiaj, 17
listopada do 11 grudnia.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 listopada 2008 r.
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ROZRYWKA

„Zawsze naprzód, nigdy wstecz”
Album „Ósmy Obcy Pasażer” Ich Troje wciąż nie może
doczekać się premiery. Początkowo płyta miała się ukazać
8 sierpnia tego roku, później zapewniano, że ostateczną
datą jest 11 października. W końcu ustalono premierę na
4 listopada i... płyta się nie ukazała.
Michał i Ania Wiśniewscy opowiadają między innymi o
przesłaniu tak skrupulatnie przygotowywanego albumu.
W nawiązaniu do tytułu
Waszej nowej płyty - jakie
są plusy i minusy czucia się
obcym?
Michał: Dobre py tanie. To
dziwne uczucie, ale jestem przyzwyczajony do bycia outsiderem,
do tego, że jestem obcy wśród
tłumu. Chyba zaczęło mi to w
pewnym momencie odpowiadać. Nie muszę w tym piekiełku
z całą resztą bić się o kawałek
skórki chleba. To dobrze.
Ania: Ja osobiście cierpię z
tego powodu. Lubię ludzi, jesteśmy zwierzętami stadnymi
i takie wyautowanie, mimo że
przynosi refleksję na swój temat,
nie jest dobre. Choć Michał miał
przede wsz yst k i m na myś l i
zawód, który wykonujemy. Ale
muszę przyznać, kochanie, że
jesteś najlepiej wyglądającym
trupem, jakiego znam. Wszyscy
postawili na tobie krzyżyk, a ja
jestem dumna z tego, że nagraliśmy nową płytę. Udział Michała
jest tutaj największy. Fajne jest,
jak takich „obcych pasażerów”

jest przynajmniej dwoje, wtedy
jest już całkiem sympatycznie.
Show-biznes jest jak poker
- czy tą nową płytą chcecie
nam pokazać, że jest możliwe
nowe rozdanie?
Michał: Jest możliwe kolejne
rozdanie, jak najbardziej. W
pokerze najważniejsza jest cierpliwość. Cierpliwość i jeszcze raz
cierpliwość. To jest dla mnie 13.
płyta. Było kilka niewypałów.
Moja pierwsza solowa płyta była
niewypałem. To samo niemiecka
płyta. Ale za to dziesięć pozostałych albumów to były strzały w
dziesiątkę.
Ania: Wracając do pytania
o nowe rozdanie, odpowiem
moim ulubionym tekstem Michała z nowej pł y t y: „Każdy
ma t yle szans, ile sam sobie
podarować chce”. Myślę, że o
tych rozdaniach w dużej mierze
decydujemy sami. Warto mieć
na uwadze, że życie jest jedno
i trwa, wbrew pozorom, nie aż

tak krótko. Ciągle mamy możliwości, by się podnieść, by zacząć
wszystko od zera.
Michał: Na tej płycie jest kilka
takich ciekawych przesłań. Dla
mnie najważniejsze jest: „zawsze naprzód, nigdy wstecz”.
Nie patrz się za siebie, idź do
przodu bez względu na wszystko. Dąż do bycia szczęśliwym
człowiekiem.
Ania: „Niech nikt nie próbuje
tej prawdy obalić, ludzie zawsze
są ludźmi, choćby nie wiem jak
mali” - to jest najważniejsze
motto i od tego powinniśmy
zacząć. To jest główne przesłanie
albumu.
Jest taka piosenka „Jestem
nikim”. Jaką przewagę może
mieć Pan Nikt nad Panem
Ktoś?
Michał: Pan Nikt ma taką
przewagę nad Panem Ktosiem,
że zdaje sobie sprawę ze swojego położenia. Starano mi się
wmówić przez tyle lat, że jestem gwiazdorem. Bzdura, nic
bardziej mylnego. Ja jestem
n i k i m. Cz yl i ka żdy m. Pa nu
Ktoś z zasady wydaje się, że ma
władzę. Korzysta z chwili, w
której trzyma berło. On może
tylko spaść. I zapewniam, że
większość Ktosiów będzie musiało zjechać na parter. Pan Nikt

może tylko awansować. Myślę,
że to jest głębsze, filozoficzne
przesłanie, którego nie da rady
wytłumaczyć w pięć minut. Chcę
tylko powiedzieć, że nigdy nie
miałem się za kogoś lepszego.
Zawsze byłem na parterze i na

Herbata: długa historia
biała, pu-erh, oolong, aromatyzowana i prasowana.

Dziękuję za rozmowę.

Jabłecznik

Składniki:
- 1 kg jabłek,
- 1 szklanka jogurtu naturalnego,
- 2 jajka,
- szklanka cukru,
- pół szklanki oliwy,
- 2 i pół szklanki mąki,
- 3 łyżeczki proszku do pieczenia,
- cukier waniliowy,
- łyżeczka cynamonu.

Jaką herbatę wybrać?

Jeś l i lubicie ba rdzo lek ką
herbatę, z niewiel ką i lością
kofeiny i o delikatnym smaku,
wybierzcie którąś z herbat białych lub oolonga. Gdy wolicie
delektować się aromatycznym,
ziołopodobnym, orzeźwiającym
zapachem i smakiem, kupujcie
chińskie lub japońskie zielone
herbaty.
Wielbiciele czarnej herbaty
mogą spośród herbat chińskich
w ybrać lżejsze, o subtelnym
smaku herbaty liściaste, albo
mocniejsze, dające ciemniejsze
napary herbaty o liściach łamanych.
Na rynku jest dostępny szeroki
w ybór herbat aromat yzowanych. Są to herbaty (zielona,
oolong lub czarna) zmieszane
z przyprawami korzennymi lub
ziołami, płatkami kwiatów lub
esencjami owocowymi. Najbardziej znane są herbaty aromatyzowane kwiatami jaśminu,
pomarańczy, czarnej porzeczki,
płatkami różanymi, sokiem z
liczi, mango, cytryny.
Można też samemu skomponować oryginalną mieszankę, np.
dodając do zwykłej herbaty niewielką ilość szlachetnej herbaty
lub kilka listków jaśminowej.

Ania: To jest fragment tekstu Michała. On wie, o czym
mówi.
Michał: Żyjemy w świecie,
w którym tabloid kieruje na-

szym życiem, potrafi zmienić
rzeczywistość. Potrafi wmówić
ludziom coś, co nie istnieje.

Jesień to zapach
jabłek. Teraz ich
smak jest niepowtarzalny. Warto
więc upiec delikatne, puszyste ciasto
z soczystymi jabłkami i bardzo słodką kruszonką.

Według jednej z legend w 2737 roku p.n.e.chiński cesarz
Szen Nung zupełnie przypadkowo zaparzył pierwszy
napar z liści herbaty. Zgodnie z inną opowieścią pierwszy
był hinduski mnich Bodhidharma. Prawda jest trudna do
ustalenia; wiadomo, że herbatę od dawna znali Chińczycy,
jednak pierwsze zapiski na jej temat pochodzą dopiero z
VIII wieku p.n.e., z księgi Chou Huna (770 rok).
W VIII wieku chiński poeta Lu
You napisał „Świętą księgę herbaty”, zawierającą opis krzewu
herbacianego, narzędzi do zbioru i selekcji liści, przyborów do
ceremonii przyrządzania i picia
herbaty. Zawierała ona również
spis plantacji i wielbicieli tego
napoju.
Pierwsze w Zachodniej Europie informacje o herbacie
pochodzą z końca XVI wieku,
a podaje je jezuita J.P. Maffei
(1589); po nim o herbacie pisali
Mikołaj Trigault (1615) i Alvaro
Samedo (1643).
Do Europy herbatę przywieźli
Holendrzy na początku X V II
wieku. W Polsce pierwsze znane
wzmianki o herbacie pojawiają
się w liście króla Jana II Kazimierza do żony Ludwiki Marii
(XVII wiek). Początkowo była u
nas traktowana jako ziele lecznicze i zw yczaj picia herbaty
rozpowszechnił się dopiero w
drugiej połowie XVIII wieku. Ze
względu na wysoką cenę napój
ten pity był jedynie na dworze
królewskim, dworach magnack ich oraz bogatej szlacht y i
mieszczan. W XIX wieku nastąpiło szerokie upowszechnienie
herbaty, a to za sprawą samowarów sprowadzonych do Polski
przez wojska rosyjskie.
Dziś znamy wiele rodzajów
herbaty. Najpopularniejsze z
nich to: herbata czarna, zielona,

parterze zostanę.

Kruszonka:

- 1 szklanka mąki,
- 1 szklanka cukru,
- 150 g masła.

Sposób przygotowania:
1) Jajka ucieramy z cukrem na puszystą masę, dodajemy jogurt i oliwę.
Składniki mieszamy mikserem.

Warto wspomnieć też o Yerba
mate, czyli naparze z listków
mat e, k rze w u rosną c ego w
A mer yce Poł udniowej, któr y
łagodnie orzeźwia (zawiera bowiem kofeinę), obniża poziom
cholesterolu i hamuje apetyt,
dlatego polecany jest przy dietach odchudzających.
Inną ciekawostką jest Lapacho, czyli południowoamerykańska herbata produkowana z
czerwonej kory drzewa tabuio.

Pobudza system odpornościowy,
zapobiegając m.in. rozwojowi
nowotworów. Przygotowuje się
ją w następujący sposób: łyżeczkę herbaty zalewa się szklanką
wrzątku i gotuje 5 minut na
małym ogniu, po czym przez
15 minut zaparza.

2) Następnie dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i
cukrem waniliowym.
3) Jabłka obieramy i kroimy na cząstki.
4) Teraz przygotowujemy kruszonkę: mąkę i cukier wysypujemy na stolnicę,
dodajemy miękkie masło i wszystkie składniki zagniatamy palcami aż
powstaną grudki.
5) Do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą blaszki wlewamy
ciasto, układamy jabłka, posypujemy cynamonem, a na wierzchu
kruszonką.
6) Ciasto pieczemy około 50 minut w temperaturze 180 stopni.
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ROZRYWKA
Rozprawa w sądzie:
- Po czym strona wnosi, że oskarżony
się ukrywał?
- Miał na GG zawsze czerwone
słoneczko.

Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Jasia:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, na naszym osiedlu jeszcze nie
ma kablówki.

U lekarza:
- Panie doktorze! Co to może być,
trzeci dzień z rzędu nie chce mi się
pracować?!
- Pewnie środa.

Na lekcji religii ksiądz zwraca się
do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
Wszyscy uczniowie rysują aniołki
z dwoma skrzydełkami, tylko Jasiu
z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema
skrzydełkami? - pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?

Tata zwraca się do córki:
- No, córeczko, pokażmy, jak się
ładnie nauczyłaś nazw miesięcy.
Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień,
nik, pad i dzień!

- Panie dyrektorze, proszę mnie
przenieść do innego działu - prosi
pracownik Urzędu Patentowego.
- Ale dlaczego?
- Nie mogę już tego znieść, jak kolega, z którym dzielę pokój, bez przerwy wykrzykuje: „O Boże, dlaczego
ja na to nie wpadłem?!”.

Lekarz kończy badać kobietę, bierze
na stronę jej męża i mówi:
- Nie podoba mi się to, jak pańska
żona wygląda.
- Mnie także, panie doktorze - mówi
mąż. - Ale jest dobrą kucharką i świetnie radzi sobie z dziećmi.
Mężczyzna, który wracał wieczorem
do domu, został napadnięty przez
chuliganów, brutalnie pobity i ograbiony. Leżał na chodniku cały we krwi.
Drugą stroną ulicy szedł policjant.
Popatrzył na leżącego i poszedł
dalej. Po kilku minutach przechodziła
grupa skautów, ale także nie zwróciła
uwagi na pobitego. Podobnie było
z przechodzącymi zakonnicami.
Wreszcie pojawił się psycholog.
Zobaczył leżącego, przyjrzał mu się
i wykrzyknął:
- Mój Boże, ktokolwiek to zrobił, natychmiast potrzebuje pomocy!

- Maaamooo, ja nie chcę iść do
szkoły!
- Jasiu, zaczął się rok szkolny i
musisz iść!
- Ale mamo, ja nie lubię szkoły!
- Jasiu! Idź do szkoły, zobaczysz,
będzie bardzo miło.
- Ale mamo, dzieci mnie nie lubią i ja
ich nie lubię!
- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu
jesteś dyrektorem!
Policjant zatrzymuje ciężarówkę.
- No i będzie mandat, panie kierowco.
Jedzie pan bez świateł.
Kierowca wysiada i w milczeniu
obchodzi samochód.
- I co, zgadza się, nie ma świateł?
- pyta policjant.
- Pal diabli światła - odpowiada
kierowca. - Gdzie jest moja przyczepa?

Skarży się bankier:
- Ten kryzys jest gorszy niż rozwód!
Straciłem połowę majątku i nadal
mam żonę!
Rozmawiają dwaj bankowcy:
- Wiesz, przez ten kryzys, to nie moge
spać, wiercę się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć.
- A ja śpię jak niemowlę...
- No co Ty, naprawdę?! Jak to, jak
niemowlę?!
- No po prostu, całą noc ryczę, a nad
ranem sram w gacie...
CBA i CBŚ zaczynają sprawdzać
ludzi, którzy nie zarejestrowali się
na Naszej Klasie - skubańce muszą
coś ukrywać...
Czym różni się uczeń dobry od
złego?
Złego leją rodzice, dobrego - koledzy.

W pociągu w jednym przedziale jadą
matka z 18-letnią córką, generał
i szeregowiec. Pociąg wjechał do
tunelu, nagle słychać plaśnięcie jakby
uderzenie w policzek. Co myśli każdy
z pasażerów gdy pociąg wyjechał z
tunelu?
Matka: „O ktoś próbował dobierać się
do mojej córeczki”.
Córka: „Moja mamusia to ma jeszcze
powodzenie”.
Generał: „Żołnierz skorzystał a ja
dostałem”.
Szeregowiec: „Jak pociąg jeszcze raz
wjedzie do tunelu to znowu przyłożę
w gębę generałowi”.
- Ojcze, czy dzisiaj wraz z córką twą
a moją siostrą, jedziemy do babci
Gandzi?
Zadumał się ojciec i odrzekł:
- A którą to babcię nazywasz Babcią
Gandzią?
I odpowiedział mu junior:
- No babcię Marysię...
Mama woła dziecko na podwórku:
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!
Dziadek opowiada wnuczkowi:
- A wiesz wnusiu, że kiedyś to w
sklepach był tylko ocet?
- Jak to dziadku? W caaaałym Carrefourze?!

HOROSKOP
BARAN
Coś będzie trwało tak długo, aż uznasz, że sprawa
cię przerosła i będziesz chciał zrezygnować. W sprawach finansowych trzeba coś najpierw poświęcić
lub zainwestować, żeby potem zyskać. Jeśli chodzi
o miłość, zadbasz o partnera, zrobisz coś bezinteresownego. To bardzo wzmocni wasz związek.
BYK
W tym tygodniu koniec zastoju i początek wielkiego poruszenia w twoim życiu. Szykuj się na
zmiany, bądź aktywny i elastyczny. Jeśli potrzebujesz
kredytu, otrzymasz go bez wielu formalności, szybko
i w terminie. Z kimś bliskim twemu sercu spędzisz
wspaniałe, niezapomniane chwile.
BLIŹNIĘTA
Z czegoś zrezygnujesz – z jakiejś działalności
czy zajęcia, jednak od razu pojawi się propozycja
czegoś innego. Nie żałuj tego, co było i nie wyszło,
niech odejdzie na dobre, zrobi się miejsce na nowe
doświadczenia. Jest przy tobie ktoś, kto obawia się
zaangażowania, a to już ci nie bardzo odpowiada.
Zasługujesz na uczciwe traktowanie.
RAK
W tym tygodniu będziesz solidnie pracować albo
nadrabiać zaległości i zachowywać się przyzwoicie.
Zrozumiesz, że przychodzi też czas rzeczy nudnych,
mało zajmujących, lecz niezbędnych dla twojego
dobra. Życie to nie tylko zabawa i ekscytujące
przeżycia. W miłości coś bardzo ciekawego, jakaś
przygoda i odmiana.
LEW
Ten tydzień posunie do przodu sprawy w wielu
dziedzinach i przekonasz się, że naprawdę można
żądać wiele i otrzymywać. Nie ograniczaj się w pragnieniach, myśl w kategoriach sukcesu, spełnienia.
Świat jest dla ciebie, nie jesteś sam i nie musisz
polegać wyłącznie na sobie. Do innych przychodzą
szczęśliwe wydarzenia, do ciebie też mogą, dlaczego
by tak nie miało być?
PANNA
Czekają cię spore wydatki, niektóre zaplanowane,
a niektóre wymuszone przez sytuację. Pamiętaj,
że jesteś w dobrej kondycji, układa się twoje życie
zawodowe i prywatne. Nie myśl o tym, czego ci jeszcze brakuje, bądź wdzięczny za rzeczy, które masz.
Znajdź kogoś, kto ułatwi ci życie, na przykład nianię,
osobę do sprzątania albo doradcę finansowego.

WAGA
Powoli będziesz wychodzić ze strat finansowych
i długów, a przyszłość będzie się rysować znacznie
bardziej stabilna, prosta i jasna. Na szczęście masz
taką wrodzoną zdolność, że z każdych tarapatów
wychodzisz obronną ręką i nic złego nie ma prawa
ci się stać. W miłości rozwiązanie problemów, a
nawet jak zdarzy się kłótnia, skończy się wspaniałym
pogodzeniem.
SKORPION
Masz wielkie doświadczenie i świadomość, czego
chcesz naprawdę. Dobrze znasz swoje oczekiwania.
Pamiętaj, że życie nie musi być walką. Jeśli trafisz na
właściwą osobę lub swoje miejsce w życiu, wszystko
może iść gładko, nie musi być wcale przeszkód. Sprawiasz wrażenie, jakbyś lubił mieć pod górkę.
STRZELEC
W miłości nie musisz się doszukiwać czegoś, czego
nie ma. Po prostu obserwuj, co twój partner robi, co
mówi i bierz to dosłownie. Uwierz, że mówi prawdę
i dokładnie to ma na myśli. W pracy zajmiesz się
codziennymi, zwykłymi sprawami, wręcz przyziemnymi, nie będzie myślenia o niebieskich migdałach.
Postaraj się znaleźć więcej czasu na rozwój osobisty,
kształcenie umiejętności, doskonalenie się. Popracuj
nad organizacją dnia.
KOZIOROŻEC
Sytuacja nie będzie stabilna, Koło Fortuny przepowiada zmiany nagłe, nie wiadomo skąd przychodzące. Od ciebie zależy, jak tę falę wykorzystasz, czy
popłyniesz razem z nią. Gdy coś się dzieje, można się
podłączyć i wykorzystać to do swoich celów, albo
bezczynnie się przyglądać lub płakać.
WODNIK
W tym tygodniu spodziewaj się dziwnych i
nieprzewidzianych wydarzeń, takich trochę jak z
księżyca. Nie za bardzo ufaj ludziom, nie zwierzaj
się z każdej słabostki i problemu, bo nie wiadomo,
czy możesz liczyć na dyskrecję. Intuicja podsunie ci
ciekawe wnioski.
RYBY
Spotkanie z przyjaciółmi sprzed lat może wywołać
u ciebie poczucie niższości i żalu do siebie, że za mało
w porównaniu z nimi osiągnąłeś. Nie miej do siebie
pretensji – po pierwsze nie doceniasz własnych
sukcesów, a po drugie wielkie cele i wyzwania
masz jeszcze przed sobą. Zajdziesz bardzo wysoko.
Pokażesz całemu światu swoją wartość.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA
Gastroskopia nazwę wzięła od połączenia greckich
słów „gastro”, czyli żołądek i „skopia” od „skopeo”,
czyli patrzę. Jest to badanie polegające na oglądaniu
przełyku, żołądka i dwunastnicy od środka giętkim,
optyczno-elektronicznym gastroskopem.

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

Jak wykonuje się badanie?
Gastroskop wprowadza się
przez jamę ustną przez przełyk, do żołądka i dwunastnicy.
Pacjent musi być co najmniej 8
godzin na czczo.
Technika badania gastroskopowego polega na tym, ze przez
giętkie światłowody do wnętrza
badanego narządu przesyłane
jest światło z żarówek halogenowych, na ekranie monitora
natomiast widoczny jest obraz
przekazany z mikrokamer y
znajdującej się na końcówce
gastroskopu. Dzięki temu lekarz
ma możliwość dokładnego obejrzenia wnętrza żołądka i dwunastnicy w dobrym oświetleniu
i powiększeniu na monitorze.
Odpowiednie kanały w gastroskopie umożliwiają przy
tym odessanie utrudniającej
w idoczność pł yn nej treści,
wdmuchanie powietrza i opłukanie końcówki. Gastroskop
zawiera w sobie kanał biopsyjny
biegnący wzdłuż całego aparatu, który ma średnicę 2-4 mm.
Przez kanał można wsuwać
sondę laserową, a także różne
narzędzia, np. kleszczyki czy
pętle.
Co widać podczas gastroskopii?
W trakcie gastroskopii ocenia
się przełyk, żołądek i opuszkę

dwunastnicy. Można dokładnie
obejrzeć ich śluzówkę, ocenić
czy nie występują zmiany patologiczne o charakterze zmian
wrzodow ych, nadżerek lub
zmian nowotworowych. Można
równocześnie zdiagnozować
ewentualną przepuklinę rozworu przełykowego oraz skontrolować pracę badanych narządów
przez ocenę fali perystaltyczej.
Za pomocą gastroskopu możliwe jest równoczesne przeprowadzenie takich zabiegów,
jak pobranie wycinków celem
dalszej diagnostyki histopatologicznej. Podczas gastroskopii
wykonuje się również tzw. test
urazowy na obecność bakterii
Helicobacter pylori (HP) wywołującej zapalenie albo wrzody
żołądka lub dwunastnicy.
Co jeszcze jest jeszcze możliwe dzięki gastroskopii?
Gastroskopia umożliwia również usunięcie polipów i służy
do hamowania kr wawień z
górnego odcinka przewodu
pokarmowego. Niekiedy też
umożliwia usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego. Znajduje się i wydobywa
ciała obce, np. ość wbitą w
ścianę przeł yku, pestki, lub
połknięte przedmioty, takie
jak monety, pierścionki itp. Za
pomocą gastroskopu można
również usunąć pozostałe po

Gastroskopia nie taka straszna
zabiegu operacyjnym żołądka
nici chirurgiczne. Gastroskopia
umożliwia również dotarcie
do dwunastnicy (kolejny po
żołądku fragment przewodu
pokarmowego).
Kto może wykonać takie
badanie?
Gastroskopię można wykonać w większości przychodni
specjalistycznych i w szpitalach. Wykonują je lekarze interniści (gastroenterolodzy) i
chirurdzy. Gastroskopię mogą
mieć w ykony waną wszyscy,
niezależnie od płci i wieku (jeżeli nie ma przeciwwskazań do
badania). Można je powtarzać
tyle razy, ile jest to niezbędne. W
przypadku stwierdzenia zmiany o charakterze nadżerki lub
wrzodu konieczne jest pobranie tzw. biopsji, czyli wycinka
tkanki do badania histopatologicznego, poza tym powinno
być zawsze wykonane badanie
gastroskopowe kontrolne po
okresie terapii lekowej.
Czy to badanie boli?
Badanie gastroskopowe jest
niebolesne i trwa krótko, około
5-10 minut. Ewentualnie nieprzyjemnym momentem może
być wprowadzenie gastroskopu
do przełyku. Pacjenci niekiedy
k rzt uszą się i mają odr uch
wymiotny. Zależy to w dużym
stopniu od wrażliwości i nastawienia badanej osoby. Złagodzeniu odruchu wymiotnego
pomaga czasem koncentracja
i spokojny, głęboki oddech.
Właściwy rytm oddechu spra-

wia, że badanie jest łatwiejsze
do zniesienia dla pacjenta i
pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu
pokarmowego.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania gastroskopii?
Choć jest to badanie mało
obciążające chorego, krótkotrwałe i bezpieczne, istnieją
jednak przeciwwskazania do
wykonania gastroskopii, które
wynikają poniekąd z możliwości wystąpienia powikłań. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi jest świeży zawał serca,
ostra niewydolność wieńcowa,
niew ydol ność oddechowa i
krążeniowa, ciężkie zaburzenia
rytmu oraz obraz kliniczny
„ostrego brzucha”.

Lek. Ryszard Supel, specjalista
chorób wewnętrznych,
Karkonoskie Centrum Medyczne,
Pracownia Gastroskopii
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„Ulubiony lekarz Jelonki”
Przyłącz się do naszej zabawy i wybierz „Ulubionego lekarza jelonki”. Lideruje Przemysław Baranowicz. Za nim są ex aequo Kazimierz Pichlak
i Małgorzata Markiewicz. Tym samym trzecie
miejsce przypadło Alicji Muszce. Otrzymaliśmy
również pojedyncze głosy na kolejnych lekarzy.
Kupon można dostarczyć
do naszej redakcji osobiście,
wysyłając go pocztą na adres
Tygodnik Jelonka.com, ulica
Marii Skłodowskiej – Curie
13/2, 58 – 500 Jelenia Góra lub
adres mailow y angelikakonik@wp.pl. Przez cały okres
tr wania plebiscytu w yniki
głosowania i rywalizacji miedzy poszczególnymi kandydatami, będzie można zobaczyć
w każdy poniedziałek na naszej

stronie internetowej w w w.
jelonka.com
Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 15 grudnia. Trzem
lekarzom, którzy dzięki Państwa głosom pojawią się na
pierwszych miejscach, wręczymy pamiątkowe nagrody, a
wśród głosujących rozlosujemy
nagrody niespodzianki.

Oto wyniki ubiegłotygodniowego
głosowania:
1. Przemysław Baranowicz – 40 głosów
2. Kazimierz Pichlak – 17 głosów
3. Małgorzata Markiewicz – 17 głosów
4. Alicja Muszka – 15 głosów
Grażyna Sobańska – 7 głosów
Dariusz Dąbruś – 3 głosy
6. K
 rzysztof Tobiarz – 2 głosy
Edyta Sawicka – 1 głos
Beata Kociuba 1 głos
Ryszard Rojek – 1 głos
Piotr Kwiatuszewski – 1 głos
Ewa Pomarańska – 1 głos
Aneta Zięba – Berczyńska – 1 głos
Joanna Żelaśkiewicz – 1 głos
Ewa Wodoklis – Kaczyńska – 1 głos
Ewa Wietroszak – 1 głos
Piotr Dusza – 1 głos
Renata Makuc – 1 głos
Tomasz Gede – 1 głos

(RED)

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).

Dobry wzrok dziecka – włącz się do akcji
Już od 5 lat dzięki programowi
JZO „Ratujmy dzieciom wzrok”
szansę na normalny rozwój otrzymało kilkuset jeleniogórskich
uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjum. Podstawą skuteczności programu jest
jednak włączenie się rodziców do
akcji i dopilnowanie, by dzieci z
wadą wzroku odebrały bezpłatne
okulary.
O tym, jaki wpływ na rozwój
i naukę dzieci ma ten program
mówi Romuald Szpot, dyrektor
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych mieszczących się przy
ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze.
Jesteśmy specyficzną szkołą, do
której uczęszczają dzieci z różnego
typu niepełnosprawnościami. Bardzo często pochodzą one z rodzin
słabych socjalnie, w których wielu
rodziców nie dopilnowuje takich
badań. Dlatego ten program jest
często jedyną formą pomocy dla
naszych uczniów. Wady wzroku

natomiast mają ogromny wpływ na
naukę i zachowanie. Te dzieci, które
widzą poprawnie inaczej się zachowują, rozwijają, po prostu lepiej
funkcjonują. Na szczęście program
„Ratujmy dzieciom wzrok” daje nam
możliwość wczesnego wykrywania
wady wzroku i możliwość jej korekcji. Niestety do akcji nie zawsze chcą
sie czynnie włączać rodzice. Wielu
z nich trzeba pilnować by odebrali
przepisane dzieciom okulary, lub by
kontynuowali badania.

Oferuje:
-D
 ARMOWE BADANIA SŁUCHU
(bez skierowania)

- 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

Bezpłatne badania piersi – tylko do końca roku
Do końca roku jeleniogórzanki mogą wykonywać bezpłatne
badania piersi mammografem w
przychodni Ginekomed przy ulicy
Kiepury 77. Podania pozwalają wykryć raka piersi. Jego wykrycie we
wczesnym stadium daje możliwość
100 procentowego wyleczenia. Na
badania są jeszcze wolne miejsca. Po
zakończeniu akcji, za mammografię
trzeba będzie zapłacić 80 złotych.
Bezpłatne badania mammografem prowadzone są już od dłuższego
czasu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem kobiet z całego Dolnego
Śląska. Narodowy Fundusz Zdrowia
pokrywa koszty badań dla kobiet w

wieku od 50 do 69 roku życia.
– Takie badanie może być wykonane kobietom w podanym wieku,
które nie miały robionych tego
typu badań w ciągu ostatnich 24
miesięcy – mówi Justyna Cekiera,
kierownik recepcji Ginekomed w
Jeleniej Górze.
W październiku do akcji włączyło
się również miasto Jelenia Góra. Z
jeleniogórskiego budżetu finansowane są badania dla tych pań, które nie
mieszczą się w przedziale wiekowym
podanym przez fundusz zdrowia.
Z bezpłatnych badań mogą więc
skorzystać kobiety urodzone przez
rokiem 1939 oraz po roku 1958.

– W związku z tym, że finansuje to
urząd Miasta w Jeleniej Górze z tych
badań mogą jednak korzystać tylko
jeleniogórzanki – mówi Justyna
Cekiera.
Bezpłatne badania finansowane
przez urząd miasta potrwają do
połowy grudnia, a opłacane przez
fundusz zdrowia do końca roku.
Badania prowadzone są w Zespole
Poradni dla Kobiet Ginekomed
Dorota Dobek przy ulicy Kiepury
77 w Jeleniej Górze. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem
telefonów 075 75 42 494 oraz 075
7645 428.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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.

19

(tejo)

20

Różnorodność stylów, w jakich zbudowano kamienice na jeleniogórskiej starówce, łatwo dostrzec z pokładu samolotu. Obok autentycznie historycznej zabudowy, mnóstwo tu tak zwanych plomb kamienicznych postawionych
w różnych czasach. Od pudełkowatych bloków, poprzez bardziej wymyślne budynki stylizowane na dawną zabudowę. Jednocześnie warto zauważyć tempo zmian, jakie się dokonują w obrębie starego miasta. Jeszcze kilka
lat temu w miejscu zrekonstruowanych czterech kamienic przy ul. Krótkiej, stał blaszany pawilon. Dziś już nie ma po nim śladu. Podobnie jak po parkingu, na którym właśnie trwa budowa kolejnych budynków.

Fot. Marek Tkacz, KAZIMIERZ PIOTROWSKI

17 listopada 2008 r.
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Wygrana i przegrana szczypiornistek
Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie
REKLAMA

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

kuchnia polska

HOTEL

Halny

Nasze szczypiornistki w ubiegłą środę wygrały u siebie
z Ruchem Chorzów, a w sobotę poległy w Piotrkowie
Trybunalskim i mają po 11 meczach pierwszej rundy
podstawowych rozgrywek dorobek tylko 8 pkt. Oby było
dużo lepiej w drugiej, rewanżowej rundzie.
Piłkarki ręczne Carlos Astol Jelenia
Góra nie sprawiły niespodzianki w
Piotrkowie Tr. i uległy trzeciej drużynie w tabeli - Piotrcovii dziesięcioma
bramkami.
Tylko do 15 minuty spotkanie było wyrównane. W tym okresie jeleniogórzanki
wyszły nawet na prowadzenie, ale na
krótko. Z minuty na minutę gospodynie
grały szybciej i pewniej powiększając
przewagę nad rywalkami do 15:9 po 30
min. gry. Jeleniogórzanki zniechęcone
takim wynikiem wyraźnie odpuściły i

Zatrudnimy na stałe uniwersalną osobę
(Studentka) recepcja, bar, komputer, język

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

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
z klimatyzacjąOFERTA SAMOCHODÓW
cena 13.800
4. ,Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
PODEMONSTRACYJNYCH
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
1.
DaciaGrand
loganScenic
MCV2.0
1.616V
16V
105automat,
KM ( benzyna
6. Renult
140KM
rok 2004, ) – 7
,- z klimatyzacją
cena 23.900
automatyczną
przebieg
170 tys. z
km,
cena 38.900,miejscowy
klimatyzacją,
rokrok
prod.2008,
przeRenault Laguna
Grandtour
1.9
dCi
120KM,
2004,
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
,- kolor
przebieg 103przebieg
tys. km,
cena
bieg
ok.
5.000
km,
– srebrny metalik
,6700
km,34.900
cena
49.000
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
tys.,
Cena
48.000
zł,
rabat
7.100
zł, cena
po72rabacie
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
40.900zł
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

!!!! WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008 !!!!

przebieg 6700 km, cena 49.000,. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
OFERTA SPECJALNA
cena 21.900,. Avantime 3.0, rok
2002, przebieg 101 tys, cenaNOWYCH
45.900,SAMOCHODÓW

1. Renault Twingo 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją,
rok prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 37.650zł rabat 2.750zł cena po rabacie
34.900zł
2. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok.prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 46.35zł rabat 3.450zł cena po rabacie
42.900zł
4. R
 enault Clio III 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją
rok prod. 2008, kolor – czerwień rubinu
Cena 42.100zł rabat 3.200zł cena po rabacie
38.900zł

OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
1. Renault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM
– automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena
33.900,2. Renau;t Megane Coupe 2.0 IDE 140KM , rok 2001,
cena 18.900,-

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

Z tym ogłoszeniem do 22.11.2008

bez wiary w końcowy sukces prezentowały się słabo na parkiecie rywalek.
Na 10 min. przed końcem Piotrcovia
prowadziła już nawet dwunastoma
bramkami. W końcówce trafienia Marty
Dąbrowskiej, pozwoliły zmniejszyć
rozmiary porażki do 10 bramek, ale i
tak wynik ten nie skłania do optymizmu
przed rozpoczęcie drugiej rundy rogrywek rundy podstawowej.
Większość dziewczyn jest przeziębionych i osłabionych, jak ja - mówiła
później trenerka Carlos Astol - Katarzyna Jeż, usprawiedliwiając słabą grę
podopiecznych.

Carlos-Astol: Aleksandra Baranowska, Agnieszka Szalek – Marta Dąbrowska 7, Marta Oreszczuk 6, Sabina
Kobzar i Agnieszka Kocela po 2, Mirella
Kaczyńska, Anna Fursewicz, Marta
Gęga i Marzena Stochaj po 1, Anna
Polonkai i Monika Odrowska 0.
Wyniki pozostałych meczów 11.
kolejki:
MKS Słupia Słupsk - KU AZS Politechnika Koszalińska 20:32 (10:17)
Zgoda Ruda Śląska - Interferie
Zagłębie Lubin 26:25 (14:10)
Ruch Chorzów - AZS AWF Warszawa 32:21 (15:11)
Dablex AZS AWFiS Gdańsk - Start
Elbląg 21:25 (11:10)

Cenne punkty

Benny/JEN

Wcześniej - w środę (12 listopada)
nasze dziewczyny z wielkim trudem

Trafiły na zawodniczki Serbii
Po losowaniu w Wiedniu wiadomo, że nasze szczypiornistki spotkają się w 1/8 Challenge Cup w piłce ręcznej kobiet z ORK
Mrnjacka Banja (Serbia).
Mecze tej rundy odbędą się 7/8. i 14/15. lutego przyszłego roku. Serbki w poprzedniej rundzie Chalenge Cup pokonały dwukrotnie:
28:18 i 32:18 Casalgrande Padana (Włochy).
W tabeli serbskiej ekstraklasy po 7. kolejkach przeciwnik naszych dziewcząt w 1/8 pucharu Chalenge Cup zajmuje drugie miejsce.
W składzie ORK Vrnjacka Banja poza Serbkami (w tym reprezentantkami kraju: Jeleną Trifunovic, Zlatą Paplacko i Draganą Verają)
grają dwie zawodniczki z Czarnogóry: Kristina Stamatovic i Jasna Petricevic. Serbki debiutują w europejskich pucharach.
JEN

Efektowne zakończenie pierwszej rundy
Futboliści Karkonoszy po serii nieudanych
występów zakończyli bardzo dobrze jesienną rundę IV ligi, wygrywając zdecydowanie na własnym boisku ze Szczawnem
Zdrój.
To był mecz, którego Karkonosze nie mogły przegrać, by
nie zniechęcić zupełnie do siebie
najwierniejszych kibiców po ostatnich porażkach. Pierwsza połowa
nie zachwyciła kibiców, ale Karkonosze wyszły na prowadzenie.
W 24 min. po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego w wykonaniu Łukasza Kowalskiego z około 35 m,
najprzytomniej w polu karnym
zachował się Marek Wawrzyniak,
który przeciął lot piłki i efektowną „główką” skierował f utbo lówkę do siatki bramki rywala
zdobywając pierwszą bramkę w
tym spotkaniu.
Po chwili w doskonałej sytuacji
do podwyższenia wyniku był Ł.
Kowalski, który po rajdzie od
połowy boiska na pełnej szybkości mijał obrońców Szczawna
jak pachołki, lecz będąc w polu
karnym posłał piłkę minimalnie
obok słupka.
Po zmianie stron f utboliści
Szczawna w 48 min. byli bliscy

Łukasz Kowalski
po raz kolejny
zagrał dobry
mecz

wyrównania i
strzelili nawet
bra m kę, lecz
sędzia Tomasz
Skrzyński
uzna ł, że pad ła z poz ycji
spalonej. Później inicjatywę
przejęli gospodarze, którzy
często gościli
pod bramką rywala. W 53 minucie błąd obrony Szczawna
najpier w w ykorzystał Łukasz
Kowalski, który wyłuskał piłkę
na połowie rywala, a później dokładnie dośrodkował w pole karne do wbiegającego tam Maćka
Wojtasa, który strzałem z woleya
nie dał szans Ilskiemu i tak padła
druga bramka.
Później było jeszcze lepiej dla
Karkonoszy, ponieważ Leszek
Dulat w końcu zdecydował się
na zmianę. W miejsce najsłabiej
grającego w tym meczu Konrada

Karkonosze Jelenia Góra – MKS 1985 Szczawno Zdrój 3:0 (1:0)
Bramki: Wawrzyniak 24’, Wojtas 53’, Kowalski 70’. Żółte kartki: Rodziewicz, Kogut oraz Drąg,
Wojtarowicz. Widzów: 80.
Karkonosze: Dubiel – Bijan, Rodziewicz (75’ Kochan), Wawrzyniak, Siatrak, Kurzelewski,
Durlak (80’ Walczak), Wojtas, Kusiak, Kogut (60’ Kołodziejczyk), Kowalski (73’ Kowalski).

Nowe mieszkania i lokale usługowe w centrum
Jeleniej Góry, ul. Krótka.

3. R
 enault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec
2008!, czarny metalik, srebrny metalik, cena
34.500,-

WKRÓTCE W OFERCIE
2 x Renault Megane Sedan Alize 1.6 16V 110KM – I
rejestracja 2008 , srebrny cena 42.900,-

pokonały Ruch Chorzów i należy się
cieszyć tylko w tych punktów, bo gra
stała na słabym poziomie.
Nadal zawodzą bramkarki, ale dobrze zaprezentowała się Marta Gęga,
szczególnie na początku spotkania
i znakomicie jak zwykle przez cały
mecz – Marta Oreszczuk, która w
końcówce skutecznymi kontrami
zadecydowała o wygraniu meczu
przez gospodynie.
Carlos Astol Jelenia Góra - Ruch
Chorzów 33:32 (16:15)
A.Szalek, A. Baranowska – M.
Gęga 11, M. Oreszczuk 7, S. Kobzar
4, M.Kaczyńska 3, M. Dąbrowska
2, M. Stochaj 2, Agnieszka Kocela 1,
Anna Polonkai.

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
075-7522980, 603533953, 697397297

Fot. BENNY

.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Koguta wszedł Jacek Kołodziejczyk, który jako zmiennik zapisał
na swoim koncie udany występ.
To dzięki jego udanym zagraniom
K a rkonosze przeprowa d za ł y
mnóstwo akcji oskrzydlających,
które stwarzały poważne zagrożenie pod bramką Szczawna.
W 66 minucie dobrą okazję do
podwyższenia miał Ł. Kowalski,
jednak po mocnym dośrodkowaniu Łukasza Kusiaka będąc w
polu karnym z około 2 metrów nie
zdołał zdobyć gola. Co się odwlecze, to nie uciecze. Trzy minuty
później Ł. Kowalski zaskakującym strzałem z 16 m nie dał szans
Ilskiemu, precyzyjnie strzelając
tuż przy prawym słupku i ustalił
wynik meczu.

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

15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15

41
35
26
25
25
22
21
21
20
18
16
15
13
13
12
11

46-3 		
37-17 		
27-18 		
22-9
36-23
19-21
23-25
27-21
18-21 		
14-26 		
13-23 		
18-25 		
15-27
20-38
20-38
11-31

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Sudety przegrały z „trójkami” rywala

sze i zrobiło się: 15:22. Jednak w
połowie tej części gry miejscowi
doprowadzili do wyniku: 24:25 po
„trójce” Krzysztofa Samca (wszedł
za Rafała Niesobskiego, któremu
nie siedział rzut) i udanych akcjach:
Łukasza Niesobskiego, Mariusza
Matczaka i T. Wojdyły. Potem J.
Czech był dwukrotnie nie do upilnowania dla rywali, Ł. Ńiesobski
dorzucił 2 pkt., a M. Matczak tuż
przed syreną zaliczył „trójkę” i
gospodarze wyszli po raz drugi i
ostatni na prowadzenie: 35:33.
Trzecia kwarta to z kolei popis
przyjezdnych, którzy byli nie do
upilnowania dla gospodarzy, grających bez J. Czecha, bo zbyt szybko
złapał czwarte przewinienie, wydumane przez arbitrów. Szkoleniowcy Sudetów szukali różnych
rozwiązań w ustawieniu składu,
ale nie przynosiło to efektów, bo
miejscowym wyraźnie nie udawały

się rzuty z dystansu, zresztą od początku do końca spotkania. Dlatego
po 30 min. zrobiło się: 48:53.
Początek ostatniej części meczu
rozbudził nadzieje miejscowych
kibiców na zwycięstwo Sudetów.
Co prawda to goście zdobyli pierwsze 2 pkt. (48:55), ale o dwóch
akcjach A. Grygiela (3 i 2 pkt.) oraz
J. Jankowiaka było tylko: 53:55.
Wówczas goście trafili trzy kolejne
„trójki” zrobiło się: 55:65 i było,
niestety, po meczu, choć zryw M.
Matczaka doprowadził do wyniku:
60:64 i miejscowi nie odpuszczali.
Tuż przed końcem meczu po 2 pkt.
T. Wojdyły było: 62:66. Jednak kolejna i ostatnia: „trójka” przyjezdnych
dobiła gospodarzy, którzy jeszcze
dali sobie wrzucić 2 pkt.

Janusz Cwen

Goście nie przebierali w środkach walcząc o piłkę

Jeszcze przed końcem trzeciej
kwarty przyjezdne przegrywały
tylko jednym „oczkiem” 54:55, a
po 30 min. było: 60:55 i wynik meczu był sprawą otwartą. Jednak

w czwartej kwarcie gospodynie
zdominował y parkiet jeszcze
bardziej podkręcając tempo oraz i
wzmacniając agresywną obronę,
z którą przyjezdne nie mogły

KONKURS

od 17.11.2008
do 28.11.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. P
 łyta CD – Zbigniew Wodecki – „Moje piosenki”
2. Książka Monika Szwaja – „Klub mało używanych dziewic”
PYTANIA:
1. W jeleniogórskim Empiku często odbywają się spotkania z przedstawicielami świata literatury, sztuki, muzyki. 20 listopada salon
Empiku odwiedzi jeden z najwybitniejszych polskich krytyków
literackich, nominowany w 2007r. do nagrody NIKE. Mowa o:
a/ Tadeuszu Różewiczu
b/ Janie Miodku
c/ Karolu Maliszewskim
2. 2
 7 listopada w jeleniogórskim Empiku odbędzie się spotkanie
dotyczące literatury dziecięco-młodzieżowej, którego gośćmi
będą dr Edyta Tuz-Jurecka oraz Maria Nienartowicz- bajkopisarka z Karpacza. Bohaterami bajek pani Nienartowicz, które
nabyć można w Empiku, są:
a/ karkonoskie skrzaty
b/ ufoludki z Marsa
c/ morskie syreny

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. P
 łyta DVD z filmem „ Doskonałe popołudnie” z dedykacją i autografem
reżysera – Jolanta Jwanowska
2. Książka „Humor polski – dowcipy z lat 1948 – 2008 „- Maria Nienartowicz

Są już pierwsze zgłoszenia

Wśród sportowców najwięcej głosów otrzymał koszykarz Jakub Czech (Sudety). Tuż za nim znajduje się
szczypiornistka Marta Oreszczuk i koszykarka Ryan
Coleman (KK AZS Finepharm).
Wśród trenerów największe uznanie, na razie, uzyskał Krzysztof Szewczyk (KK AZS Finepharm).

Sudety Jelenia Góra – Asseco
Procom II Sopot 62:71 (15:18,
20:15, 13:20, 14:18).
Sudety: Jakub Czech 14, Tomasz
Wojdyła 11, Mariusz Matczak 10,
Artur Grygiel 9, Krzysztof Samiec
6, Łukasz Niesobski 5, Jędrzej Jankowiak 4 i Rafał Niesobski 3.
Asseco Procom II: Tomasz Świę-

Podajemy pierwsze klasyfikacje

sobie poradzić. Ambitna postawa jeleniogórzanek zasługuje
na pochwałę i znalazła nawet
uznanie w oczach gorzowskich
kibiców.
To spotkanie było w pewnych
momentach festiwalem rzutów
za trzy pkt. przyjezdne trafiły
10 razy, gospodynie miał y 9
udanych „trójek”.
Ponownie znakomitą formę
wykazała Ryan Coleman. Na dobrym poziomie zagrała Katarina
Ristic, która jeszcze w ubiegłym
sezonie w ystępowała w A ZS
Gorzów. Słabo wypadła druga
Amerykanka – Hollie Merideth,
która ciągle odrabia zaległości
treningowe.

JEN
AZS Gorzów Wlk. - Finepharm
AZS KK 84:72 (22:20, 23:20, 15:15,
24:17)
KSSSE: Anna Breitreiner 19
(3x3), Katarina Zohnova 19 (3x3)
Justyna Żurowska 14 (2x3), Lindsay Taylor 10, Shala Keneise
Craw ford 6, Samantha Jane
Richards 6, Agnieszka Kaczmarczyk 4, Joanna Zalesiak 4,
Katarzyna Czubak 2.
Finepharm: Ryan Coleman
23 (2x3 i ponownie wysoki eval
– 25), Magdalena Skorek (3x3) 17,
Katarina Ristić 17 (5x3), Joanna
Górzyńska-Szymczak 6, Małgorzata Babicka 4, Hollie Merideth
2, Magdalena Gawrońska 3 (1x3),
Joanna Kędzia 0.

Sportowcy

toński 25, Adam Łapeta 15, Jakub
Załucki 11, Igor Trela 9, Sławomir
Sikora 7, Matesz Kostrzewski 2 i
Paweł Pach 2.

1. Jakub Czech (Sudety)		
- 11 głosów
2. Marta Oreszczuk (Carlos Astol)
- 10
3. Ryan Coleman (KK AZS Finepharm)
-9
4. Marcin Nowosielski (JCOK)		
-7
5. Łukasz Kowalski (Karkonosze) - 5
6. Rafał Niesobski (Sudety) 		
-4
7. Karina Włostowska (MKS Jedenastka) - 3

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

10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
9
9
10
9
9
11

18
18
17
16
16
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
12

789:671
789:696
756:702
867:745
692:650
692:655
744:720
823:904
717:703
736:729
720:674
637:693
627:709
596:620
674:707
622:903

Trenerzy
1. Krzysztof Szewczyk (KK AZS Finepharm) - 7
2. Ireneusz Taraszkiewicz (Sudety)
-6
3. Dila Samadowa (Carlos Astol II)
-5

Złota trójka

Wybieram następujących trenerów:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)

Wyniki pozostałych sobotnich spotkań:
MKS Dąbrowa Górnicza - Resovia Rzeszów 91:57
Polonia 2011 Warszawa - MOSiR Krosno 96:77
Sokół Łańcut - AZS OSRiR Kalisz
76:69
Siarka Tarnobrzeg- Żubry Białystok
72:68
Zastal Zielona Góra - BIG STAR Tychy
51:62

2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
Fot. BENNY

Nie dały rady liderkom
Nasze dziewczyny poległy w „jaskini lwa”, czyli w Gorzowie, ale niepokonane do tej pory liderki musiały sporo się
namęczyć, by pokonać ambitne jeleniogórzanki.

i trenera Kotliny Jeleniogórskiej
Tydzień temu ogłosiliśmy konkurs, w myśl którego
będziemy wybierać „Złotą Siódemkę” sportowców i
„Złotą Trójkę” trenerów naszego regionu. Dotarły do
naszej redakcji już pierwsze kupony.

Jakub Czech w walce z Adamem
Łapetą mierzącym 217 cm który był
trudny do pokonania, tym bardziej
że dodatkowo używał łokcia

Fot. BENNY

Sudety wyszły w podstawowym
składzie: Tomasz Wojdyła, Jakub
Czech, Rafał Niesobski, Jędrzej
Jankowiak i Artur Grygiel. Już
początek tego spotkania pokazał,
że obie drużyny postawiły na
twardą grę w obronie. Po pięciu
min. był remis: 7:7, ale zaraz potem
Jakub Czech zdobył 2 „oczka” i
miejscowi po raz pierwszy wyszli
na prowadzenie ale na krótko. Jak
się można było spodziewać młodzi
i dynamiczni koszykarze z Sopotu
jeszcze bardziej podkręcili i szybko
objęli prowadzenie. W 8 min. było:
13:18. Wówczas na parkiet weszli:
Mateusz Matczak i Piotr Tarasewicz
i miejscowi nie dopuścili do strat, a
T. Wojdyła popisał się w końcówce
skutecznym rzutem tyłem do kosza
i po 10 min było: 15:18.
Druga kwarta była najlepsza w
wykonaniu jeleniogórzan, choć
już na początku stracili dwa ko-

Fot. BENNY

Nasi koszykarze nie poradzili sobie z młodymi zawodnikami rezerw mistrza Polski i polegli, bo nie mogli znaleźć sposobu na powtarzające się co chwilę udane serie
rzutów za 3 pkt. rywala. Ponadto sędziowie wyraźnie
faworyzowali gości błędnymi decyzjami, szczególnie przy
„popełnianiu fauli” przez naszych zawodników.

Plebiscyt na sportowca

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).

TAK

NIE

Złota siódemka

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)
2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................

Ryan Coleman
wypadła bardzo
dobrze w meczu
z AZS w Gorzowie Wlk.

Inne wyniki:
TS Wisła Can Pack Kraków - CCC Polkowice 58:48
MUKS Poznań - Cukierki Odra Brzeg
54:65
Utex Row Rybnik - PTK Pabianice
78:51
Tabela
1. AZS Gorzów
2. Wisła Can Pack Kraków
3. CCC Polkowice
4. Lotos PKO BP Gdynia
5. Utex Row Rybnik
6. Energa Toruń
7. Finepharm AZS KK
8. INEA AZS Poznań
9. Cukierki Odra Brzeg
10. MUKS Poznań
11. Duda Leszno
12. PTK Pabianice
13. ŁKS Siemens AGD

4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
6. .............................................. - .....................................
7. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
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).

TAK

11
11
11
10
11
10
11
10
12
11
11
11
10

22
21
18
18
18
16
16
15
15
14
14
12
11

878 - 749
798 - 645
787 - 659
783 - 685
787 - 743
732 - 641
733 - 752
729 - 731
760 - 881
680 - 768
685 - 820
656 - 829
590 – 695

NIE

Regulamin
1. Kupony, które zamieszczamy w naszym tygodniku należy wypełnić, wpisując
nazwiska siedmiu wybranych zawodniczek (zawodników) oraz trenerów z naszego
regionu (powiatu). Można wpisać mniej zawodników lub trenerów.
2. Kupony, na których nie będą podane dane osobowe głosujących nie będą brane
pod uwagę przy losowaniu nagród.
3. Kupony można wysyłać pocztą pod adres: Tygodnik Jelonka, ul. Skłodowskiej Curie
13/2, 58-500 Jelenia Góra lub przynieść osobiście.
4. W jednym kuponie można zamieścić nazwisko tylko jednego zawodnika danej
drużyny.
5. Redakcja zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 listopada 2008 r.

REKLAMA

23

17 listopada 2008 r.

24

PROGRAM TV
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
USŁUGI
RÓŻNE

Biuro Rachunkowe KOALA
- Prowadzimy pe łen zakres
usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia z
ZUS, US, listy płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych.
Jelenia Góra - ul. W. Polskiego
54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe
pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642
03 15
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - Tel. 0 500 183 197 - 075
64 127 21 mail: artfotomedia@
gierus.pl
Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowe Słowackiego 13 pokój
25 od 8:00 do 20:00 – Tel. 075
57 55 91 99

Biuro Rachunkowe
Anny Dobek od dnia
29.10.2008 zaprasza do
nowej siedziby ul. B.
Zwycięzcy 1/3 Jelenia
Góra, I piętro - róg
Kochanowskiego
- 075 76 78 199

Profesjonalne i niedrogie
wykonywanie biznes planów,
pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, pisanie prac i
dokumentów - Tel. 0 663 233
041 oraz e-mail: angelikakonik@wp.pl
Karcher – podciśnieniowe
p r a ni e d y wa n ów, t a p i c e r k i
meblowej, faktury VAT – 075
76 72 773
www.oddluzenia.com
www.millenniumkredyty.
pl
Renowacja i modernizacja
schodów drewnianych, balustrad drewnianych – 601 400
126
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dy wanów i tapicerek
– 609 172 300 – 75 242 66 - 692
316 255
Szycie ślubnych sukien na
miarę wg. najnowszych trendów włoskich i francuskich
projektantów, bogate dodatki
oraz szycie gorsetów, sukien
wizytowych, balowych i okolicznościow ych. Atrakcyjne
ceny. Firma Handlowo-Usługowa Roxana Jelenia Góra
- 698 337 570
Naprawa pralek i spr zętu
AGD, Dariusz Simoniuk – Karłowicza 25 – Jelenia Góra – zakład
czynny pn-pt 10-17, sb 10-13
– 603 835 483, 075 64 21 598
Usługi detektywistyczne – 603
239 673
Dyskretne pokoje – tanie
noclegi – 075 75 216 94
Restauracja GALERY udostępni sale konferencyjną na
spotkania, pokazy, imprezy
okolicznościowe – 075 75 216
94

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

				

2008-11-06 19.00 - 2008-11-13 21.00

Filmy dla dorosłych, wyświetlamy na I piętrze Restauracji
GALERY na ulicy Wrocławskiej
67, wstęp 5 zł, codziennie od 12
do 20 – 075 75 216 94
A ndrzejki – z o r g a n i z u j ę
zamkniętej grupie – warunki
do omówienia - Restauracja
GALERY na ulicy Wrocławskiej
67 - 075 75 216 94
AW Ogrody - urządzanie, pielęgnacja, kompleksowa opieka,
ogrodzenia, tarasy, murki z kamienia - 504 172 577

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15
Regenracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64
Bezpłatnie pomogę - Bezpłatnie pomogę sprzedać każdą nieruchomość. Napisz lub zadzwoń
ula@gnkjgora.com - 508 152
068
Biuro Rachunkowe - 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,
budynek Naczelnej Organizacji
Technicznej NOT - alakow@onet.
eu - 601 837 677
Centrum kredytowe - zaprasz a sz ybka gotówka kredy t y
hipoteczne 0 zł za udzielenie
szybka decyzja kredytowa - 504
706 707
Cięcie drewna na opał - łupanie,
układanie, wycinanie krzaków i
zarośli ścinka drzew, koszenie
starych traw - 516 666 638
Cyklinowanie b ez py ł owe
- układanie parkietów, desek,
paneli - renowacja starych podłóg, sprzedaż kleju i lakieru FHU
KLEPKA - 692 679 891
Czas na oszczędzanie! - Chcesz
rozpocząć odkładać pieniądze
na swoja przyszłość? Zadzwoń
i dowiedz się więcej! - 723 188
847
Drewno kominkowe - deblowe
bukowe itp - 697 812 567
H u rtownia k w iatów „ M ul tik wiat y ” - impor t z H olandii
K.Miarki 58-J.Gora 510 244 350
otwarte PON SOB od 6 do 13.Nie
prowadzimy sprzedaży detalicznej - 510 244 350
Idea regularnego oszczędzania
- Myślisz o przyszłości swoich
dzieci? Chcesz odkładać na swoja
emeryturę? Już dziś zadbaj o
jutro! - 508 487 074

III Filar - Chcesz zapewnić sobie
standard życia na emeryturze!
Już dziś o to zadbaj! - 508 487
074
Indywidualna nauka - nauka
pływania dla dzieci i dorosłych.
Zajęcia - 507 539 609
Kredyt, który sam się spłaca?
- Połącz go z oszczędzaniem i
zobacz, jak na siebie zarabia!
- 723 188 847
Kredyty bez zabezpieczeń
- Szybkie kredyty do 120.000 NA
84 M-C - 075 64 12 585
Kredyty hipoteczne - szybka
decyzja kredytowa - 662 040
448
Kredyty, pożyczki - Wybierz
najkorzystniejsza formę pożyczki
dla siebie! - 723 188 847
Lokata 9 % ! - Atrakcyjna lokata
3 miesięczna! Już od 500 zł - 723
188 847
Montaż mebli - solidnie i profesjonalnie - 509 982 680
Najlepsze ofe na rynku! - Nie
daj się wylosować! Sam zdecyduj
i wybierz najlepsze OFE! - 723
188 847
N aprawa k o m p u t e r ó w i wszelka pomoc techniczna.
Szybko, sprawnie i TANIO - 509
631 203
Naprawa komputerów - usługi
informatyczne - 669 496 404
Nauka pł y wania dla dzieci indywidualnie - 791 267 076
Nie daj się wylosować! - Sam
zdecyduj, jak ma wyglądać Twoja
emerytura! Wybierz najlepsze
OFE! - 723 188 847
Niepowtarzalna okazja! Wybierz najlepsze OFE! Zamień
stare na nowsze - efektywniejsze!
- 723 188 847
OFE - decyduj sam nie daj się
wylosować - 504 706 707
OFE A X A - Umowy pierwszorazowe i transferowe. Produkty
III-cio filarowe - 505 973 781
OFE! - Nie daj się wylosować!
Sam wybierz swoje OFE! - 723
188 847
Operatora Żurawia - szuk a m , t y p Pe i n e r S M K10 8 / 2 ,
wys.28m,42m - 603 533 953
Pisanie prac tanio! - Prace z
przedmiotów humanistycznych
tak że maturalnych - 698 803
730
Pogotowie komputerowe Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Pokrowce na krzesła - Wypożyczanie na wesela, jubileusze,
bale, bankiety, inne szczególne
okazje. Dowozimy i zakładamy
- 695 791 016

Pomożemy odzyskać - odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Dodatkowe roszczenia
to nasza specjalność - 663 937
173
Poprowadzę - książkę przychodów i rozchodów, r yczał t,
kadry i płace, płatnik - 509 677
922
Porady psychologiczne - psychoterapia. Rejestracja telefoniczna, codziennie po 14.30.
- 608 318 601
Pranie dywanów tapicerek Tanio, dokładnie, profesjonalnie
- Podciśnieniowo środkami firmy
KARCHER - 601 566 508
Profesjonalne prasowanie
- koszul męskich i nie tylko z
możliwością dojazdu do klienta
na terenie Jeleniej Góry i okolic
GG12526801 - 697 297 026
Profesjonalne strony - internetowe - 888 566 075
Projektowanie ulotek - i folderów reklamowych. Atrakcyjne
ceny - 698 803 730
Promocyjna oferta ! - Długoterminowe plany inwestycyjne
AXA Premia! Bezpieczny zysk 8,5
% - 723 188 847
Prywatny instruktor - z zakresu
siłowni i atletyki terenowej - 500
183 314
Przedłużanie włosów - studio
B2 - 500 837 279
Renowacja drzwi i okien Renowacja drzwi i okien - 721
321 115
Robienie dreadów - cena: 50
- 200 w zależności od długości
włosów (cena do uzgodnienia)
kontakt GG4737181 - 793 501
054
Roszczenia z OC - Specjalizujemy się w odszkodowaniach
powypadkowych - 663 937 173
Schody drewniane proste okrągłe, zabiegowe, na życzenie
klienta, tanio - 075 74 26 513
Schudnij przed Sylwestrem
- Myślisz o kontroli wagi? Nie
myśl, zacznij bezpiecznie i skutecznie zrzucać kilogramy! - 600
653 067
Strony www - Strony internetowe, design internetowy, system
zarządzania treścią, szablony na
aukcje - atrakcyjne ceny - 504
120 752
Ścinka drzew - cięcie drewna
na opał, łupanie, układanie, wycinanie krzaków i zarośli - 516
666 638
Uświetnimy Waszą imprezę
- okolicznościową, wesele, rocznice itp. pokazem pirotechnicznym za 10 0 0. Już pr z yjmuje
zamówienia na bale Sylwestrowe
- 603 699 159
U WAG A 10 0% g war anc ji Chcesz czuć się lepiej i wyglą-

dać lepiej??? Proste odżywianie
suplementacja, kształ towanie
sylwetki programy dla ludzi aktywnych - 607 437 457
Wszystkie naprawy - domowe
- 791 267 076
Wybierz swoje OFE! - Nie daj
się wylosować! Masz niepowtarzalna okazje, żeby wybrać najlepsze OFE! - 723 188 847
Wypoleruję samochód - zlikwiduję niewielkie rysy i zarysowania - 509 362 908
Zarabiaj na emeryturę! - Emerytura z OFE i ZUS może okazać
się niewystarczająca. Sam zadbaj
o swoja przyszłość! Zadzwoń!
- 723 188 847

USŁUGI
BUDOWLANE
R emonty m i e s z k a ń , g ł a dzie, płytki, panele, regipsy,
fachowo, solidnie, wystawiam
faktury VAT – 792 494 528
Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609
580 763 - wiercimy w skałach
szybko i efektywnie – Deuter
sp. zo.o
Dach – 508 436 728
Hydraulika – woda, ga z ,
odbiory – 609 172 300 – 75 242
66 – 692 316 255
Usługi remontowo-budowlane
– 601 400 126
O g ó lnob u dowlane
– kominy, klinkier, glazura,
łazienki – 606 407 472
Remonty mieszkań, obróbki
kominów – 886 292 469
Usługi remontowe – łazienki,
gładzie, regipsy, podłogi, malowanie – szybko – 880 992 649
Us ł u gi o g ó l n o b u d o w l a n e
– gla zura , panele, regipsy,
sufity podwieszane – każdy
typ, gładzie, malowanie, tynki
dekoracyjne – 660 181 055
Aranżacja, remonty - wykończenia wnętrz. Łazienki od A do
Z - 601 682 242

Usługi budowlane i nie
tylko. Firma budowlana
EK-MAR zajmująca się
wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy,
malowanie, akryle,
silikony ma wolne
terminy. Gwarantujemy
jakość i szybkość usług
i niskie ceny . Zadzwoń
i sprawdź - 787 210 943
KMarczak@gmx.net

reklama

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
B ru karstwo - U k ł a dani e
kostki brukowej (betonowa, granitowa),inne robot y z granitu
schody, ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie Solidnie - 792
618 355
Bruki podjazdy chodniki itp. Bruki podjazdy chodniki itp. - 721
321 115
Budowa domów - od podstaw z
nadzorem - 662 954 401
Budujemy dom pod klucz Zajmujemy się budowa stanów
surowych budynków jedno i wielorodzinnych oraz całkowitym ich
wykończeniem - 507 445 930
Dachy - 603 455 968
Dachy - krycie - konserwacja,
ocieplanie, remonty - 602 884
480
Dachy, poddasza - ocieplanie,
wentylacja - 504 448 090
Dekarstwo - papa, gont y
bitumiczne, blacha, dachówka montaż, naprawa - 504 448 090
Dekoracje sztukatorskie wnętrz wraz z odlewami profili
- 662 954 401
Docieplanie budynków - solidnie, profesjonalnie! - 667 106
084
Docieplanie poddaszy - Wełna
+ folia. Cena do uzgodnienia - 513
556 324
Domki, domy drewniane - altanki,
wiaty, roboty ogólnobudowlane 792 385 695
Ekipa budowlana - domki jednorodzinne, instalacje elektryczne,
remonty, adaptacje - 793 677
525
Firma budowlana - przyjmie zlecenia. Budujemy dom pod klucz
- 507 445 930
Firma hydrauliczna - Gazer
oferuje montaż instalacji gazowych wszelkie uprawnienia oraz
odbiory - 501 666 098
Firma ogólnobudowlana - oferuje szeroką gamę usług, budowa
domów pod klucz, fundamenty,
wykończenia wnetrz, remonty,
dekarstwo, ciesielstwo, ocieplenia, elewacje - 691 557 044
Firma remontowo - budowlana
- Wykonuje kompleksowe usługi
remontowo - budowlane na terenie Jeleniej Góry i okolic - 791
541 623
G laz u ra p ł y t k i ł a z i e n k i fachowo i solidnie zdjęcia do
wglądu - 509 362 908
Glazura, gładzie, malowanie
- oraz inne prace tanio i solidnie
- 608 425 553
Glazura, panele - oraz wszelakie usługi w zakresie budownictwa. Konkurencyjne ceny - 502
068 070
Glazura, płytki, panele - malowanie, remonty, biur i mieszkań
- 509 362 908
Glazura , regipsy, remont y
- kompleksowo, wszelkie przebudowy wnętrz mail pablo_ j.g@
op.pl - 604 828 477
Gładzie gipsowe - Bezkurzowe
gładzie gipsowe na mokro, malowanie oraz tynki gipsowe e-mail
budowlaniec170@o2.pl - 662
485 024
Gładzie, panele, płytki - malowanie itd. - Wykonam Ceny atrakcyjne do uzgodnienia - 665 208
696
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROK LIM Rafa ł K limczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Instalacja gazowa - montaż
i ser wis wszystkich instalacji,
naprawy pogwarancyjne, homologacja ITS, mila i fachowa obsługa
- 691 976 220
I nstalacje - g r z e w c z e ,
gazowe, kanalizacyjne, odbiory,
montaż, uprawnienia - 508 647
464 i 501 666 098
Instalacje elektryczne - nowe
wymiany starych, pomiary elektryczne, ogrzewania podłogowe
- 507 057 949
Instalacje grzewcze - gazowe,
kanalizacyjne, odbiory, montaż,
uprawnienia 501 666 098 - 508
647 464
Kominki, obudowy, montaż rozprowadzanie ciepła grawitacyjnie, wymuszone. Profesjonalnie !
Możliwość zobaczenia kominka
z rozprowadzeniem ciepła! - 663
051 058

Kompleksowe remonty od a
do z - mieszkań, domków, biur,
hoteli, doradztwo, dowóz materiałów, faktury. Duże doświadczenie,
tanio-wolne terminy na listopad
- 502 067 875
Kompleksowe wykonawstwo
- Instalacji elektrycznych - instalacje odrowe, pomiar y - 5 0 5
905 109
Komputery, sieci komputerowe
- naprawa szybko i profesjonalnie
- 607 307 967
Koparko- ładowarka - +
młot - transport - wywrotka 15 ton
607 377 281, 607 377 280, Jeżów
Sudecki - 075 64 38 350
Koparko - ł adowarka wykopy przyłącza tanio sprawnie
szybko - 785 535 629
Koparko - ł adowarka wykopy przyłącza, tanio, sprawnie Karpacz, okolice - 605 541
654
Łazienki kompleksowo - tanio i
solidnie - 605 667 410
Łazienki od a do z - konkurencyjne ceny najnowsze technologie
- 516 137 331
Malowanie małych i dużych
powierzchni, gładź szpachlowa,
panele podłogowe, ocieplenia
poddaszy wełna mineralna itp.
- 516 666 638
Montaż okien dachowych - 603
455 968
Montaż pieców c.o - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne 501
666 098 - 508 647 464
Płytki - tanio - szybko i profesjonalnie, wieloletnia praktyka w
zawodzie - 509 546 136
Pomiary elektr yczne - oraz
kompleksowe pr z ygotowanie
dokumentacji i instalacji do odbiorów docelowych - domy jednorodzinne i nie tylko - 609 561 785
Prace budowlane - Spraw dzona firma wykona wszelkie
prace budowlane fachowo - 785
535 629
Prace ciesielsko dekarskie Prace ciesielsko dekarskie - 696
814 463
Prace ogólnobudowlane - Prace
ogólnobudowlane - 721 321 115
Prace remontowo - budowlane
- adaptacyjne poddaszy: tynki,
gładzie, regipsy, glazura, panele,
malowanie. itp solidnie 604 828
577 mail pablo_ j.g@op.pl - 506
575 157
Profesjonalne remonty Prace ogólnobudowlane, remonty,
wykończenia przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Czysto,
szybko, solidnie Jelenia Góra i
okolic - 518 574 493
Regipsy - tapet y – glazura
docieplenia poddaszy – malowanie – gładzie faktury vat-tel/fax
075 712 31 50 - 601 878 304
Regipsy, adaptacja poddaszy
- sufity podwieszane, gładzie,
malowanie, glazury ścienne podłogowe - 785 524 402
Regipsy, docieplenia - płytki,
gładzie, tapety, malowanie, faktury vat-tel/fax 075 71 23 150
- 601 878 304
Regipsy, tynki itd. - Fachowiec
wykona: sufity podwieszane, w
systemie gipsowo-kartonowym,
ścianki działowe, gładzie, tynki,
konkurencyjne ceny! - 790 272
177
R emontowanie mi e s zka ń
- Chcesz solidnie i tanio wyremontować mieszkanie? gładzie,
panele, malowanie, glazura i inne
- jakość plus dobre ceny - 666
032 597
Remonty - mieszkań - 6 03
455 968
Remonty - Remonty mieszkań, glazura, terakota, itp. - 693
307 360
Remonty - tapet y, g ł adzie,
malowanie, tynki, regipsy, panele,
kafelki - 604 828 577
Remonty - tynki, regipsy, gładzie, malowanie, glazura, podłogi,
sufity - 506 623 977
Remonty docieplenia - ogólnobudowlane kafle, gładzie, zabudowy, szybko tanio solidnie - 507
408 229
Remonty i wykończenia wnętrz
- Remonty i wykończenia wnętrz
- 517 802 788
Remonty kompleksowe - profesjonalnie tanio i solidnie - 698
056 197

Remonty kompleksowe - tynki,
g ł adzie, regipsy, malowanie,
docieplenia budynków, p ł y tki
- 781 974 255
Remonty mieszkań - 603 455
968
Remonty mieszkań - i usługi
budowlane - 500 289 971
Remonty mieszkań - Malo wanie, gładzie, regipsy, panele,
kafelki, itp. - 691 936 900
Remonty mieszkań - Prace
remontowe, terakota, glazura
- 691 679 338
R emonty mieszkań - t anio
solidnie - 698 056 197
R emonty mie s zkań - t y nk i
maszynowe i ogólnobudowlane
na terenie Jeleniej Góry i okolic
- 609 173 963
Remonty mieszkań - wykończenia wnętrz, prace ogólnobudowlane. Szybko, solidnie - 604
828 577
Remonty mieszkań i łazienek
- 603 455 968
Remonty wykończenia - hydraulika, płytki, elektryka - 885 742
245
Remonty wykończenia - ogólnobudowlane, kafle, zabudowy
Tanio i solidnie - 507 408 229
Remonty, przebudowy - glazura, regipsy mail pablo_ j.g@
op.pl - 604 828 477
Remonty, przebudowy - glazura, regipsy mail pablo_ j.g@
op.pl - 604 828 577
Remonty, tapet y - g ł adzie,
malowanie, tynki, regipsy, panele,
kafelki - 604 828 577
Renowacja drzwi itp. - Renowacja drzwi itp. - 721 321 115
Szybko – tanio wykonam - tynki,
regipsy, malowanie, płytki itp.
- 791 969 023
Szybko i profesjonalnie - usługi
ogólnobudowlane - 725 659 396
Tanio regipsy, gładzie - elektryka, malowanie faktury Vat - 793
677 525
Tynki agregatem gipsowe - i
cementowo wapienne - 600 417
979
T ynki g i p s o we m a s z y n o we
- W ykonujemy profesjonalne
tynki gipsowe maszynowe - 662
485 024
T ynki, gładzie - malowanie,
r e g i p s y, g l a z u r a , p o s a d z k i ,
panele, docieplenia budynków
- 669 140 552
Układanie glazury - projektowanie łazienek - 667 542 982
Usługi – dekarst wo - papa,
gonty, dachówka, blacha, ocieplanie, wentylacja - 601 861 085
Usługi budowlane i nie tylko
- Firma budowlana EK-MAR zajmująca się wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy, malowanie,
akryle, silikony ma wolne terminy.
Gwarantujemy jakość i szybkość
usług i niskie ceny. Zadzwoń i
sprawdź K Marczak@gmx.net
- 787 210 943
Usługi dekarsko ciesielskie
- blacharskie montaż obróbek
blacharskich wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140
Usługi dekarsko ciesielskie
- Montaż okien oraz obróbek
blacharskich - 609 654 791
Us ługi o g ó ln o b u d ow l an e Budowa remonty wykończenie
dachy - 785 965 680
Usługi ogólnobudowlane - w
szerokim zakresie izotech.jgora@
wp.pl - 503 328 314
Usługi remontowe - (panele,
gładzie, płytki, parkiety, malowanie, naprawa usterek - 601
400 126
Usługi remontowo - budowlane
- kompleksowe w yko ńc zenie
wnętrz, docieplenia budynków
- 725 659 396
Usługi remontowo-budowlane
- tanio i solidnie - 605 667 410
Usługi zbrojarskie - strzemiona
figury podciągi belki 075 75 54
210 - 601 751 364
Wszystkie r o b ot y o g ó ln o budowlane - np. panele, płytki,
gładzie, itp. - 605 487 657
Wykonam gładzie gipsowe - na
mokro i na sucho - położę panele
oraz pomaluję - 723 885 113
Wykonam prace - wykończeniowe: gładź, malowanie, panele
- 667 138 284

Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż
obróbek blacharskich wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140
Zawodowe układanie glazury
- Zawodowe układanie glazury
- 723 958 492
Zbudujemy dom - Stan surowy
zamknięty - 693 307 360
Zlecenia - remonty - Doświadczona firma budowlana przyjmie
zlecenie na budowę, remont,
wykończenie „pod klucz”. Jesteśmy profesjonalni, solidni i szybcy
- 511 391 334

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf przyjmie zlecenia
- 601 142 148
Duet fotografów - wykona sesje
ś lubną t woic h mar zeń - 5 0 8
260 110
Fotografia ślubna - wieloletnie doświadczenie tanio - 792
680 915
Fotografia ślubna - okolicznościowa – profesjonalnie - 607
307 967
P ro f esjonalna o b s ł u g a
- Dwóch fotografów dla Ciebie.
Ślub, chrzest, fotografia okolicznościowa - 793 737 379
Fotografia - ślubna i okolicznościowa - 660 854 939

USŁUGI
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184
Hiszpański - Udzielam lekcji jęz yka hiszpańskiego. 40
zł/6 0min. Wszystkie poziomy
- 507 473 389
Język polski - Korepetycje dla
każdego od 10 zł/godz. Przygotowanie do testu gimnazjalnego
oraz do matury. Materiały gratis!
Kontakt: malwina-b3@wp.pl - 501
237 824
Język polski - Korepetycje od
15 zł. Pisanie prezentacji maturalnych od 80 zł. Wypracowania,
referaty itp. od 10 zł. Kontakt: malwina-b3@wp.pl - 501 237 824
Konwersacje - z obywatelem
Anglii dla wszystkich, pomoc
w pr z ygotowaniu do matur y,
doświadczenie 3 0 zł / h - 5 07
417 934
Korepetycje angielski - dla
podstawówki i gimnazjum. Czasy,
słówka, gramatyka, gotowe materiały, ćwiczenia 25 zł w domu
ucznia, 15 zł u korepetytorki - 660
539 304
Korepetycje matematyka,
fizyka, chemia -15 zł - Jestem
absolwentem 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 uczniów szkół podstawowych, średnich i liceów.
Cena to 25 zł za godzinę. Możliwość dojazdu do ucznia. - 602
483 664
Korepetycje n i e m i e c k i szkoła podst. lub gimnazjum,
udziela student (ekonomia w
Niemc zech), 15zl / h, możliw y
dojazd - 608 366 221
Korepetycje polski - Absolwentka polonistyki przygotuje do
testu gimnazjalnego i do matury.
Szybko i profesjonalnie malwinab3@wp.pl - GG12518955
Korepetycje z matematyki
- Doświadczona nauczycielka
matematyki przygotuje Państwa
dziecko do egzaminów: maturalnych, gimnazjalnych oraz ukończenia SP - 502 328 191
Matematyka - Udzielę korepetycji z matematyki, przygotuje do
matury i innych testów, trzyletnie
doświadczenie, mila atmosfera.
Tanio i solidnie 20 zł/h - 691
371 376
Niemiecki - korepetycje - Korepetycje z niemieckiego - mgr
f ilolo gii ger mań sk iej, t anio i
profesjonalnie, różne poziomy
nauczania, ciekawe materiał y
- 697 855 670
Niemiecki - udzielę korepetycji
osobom (dzieciom, uczniom) na

poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Koszt to 20 zł/godzina
- 793 733 388
Pisanie prac maturalnych wypracowań, referatów z przedmiotów humanistycznych - 698
803 730
P olski t ani o - p r ezent ac j e
maturalne, wypracowania, referaty, rozprawki, opowiadania itp.
Absolwentka polonistyki napisze
szybko i tanio. malwina-b3@wp.pl
- 501 237 824
Romanistka z doświadczeniem - udziela korepetycji z j.
francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania na terenie
J. Góry i Kowar 40 zł/60min, 50
zł/90min - 500 024 534
Student udzieli korepet ycji
- z matematyki. Zakres materiału
Szkoła podstawowa i gimnazjum.
Cena 20 zl (plus ewentualny koszt
dojazdu) - 509 374 176
Studentka III roku - filologii
angielskiej udzieli korepetycji z
języka angielskiego (atrakcyjna
cena 20 zł-60min). Mila atmosfera, ciekawe materiały! - 782
022 004
Tanie korepetycje z języka niemieckiego - 692 561 171
Tanie korepetycje z matematyki Zakres: podstawówka, gimnazjum
i szkoła średnia 20 zł za godzinę
- 512 380 295
Udzielę korepetycji z języka
angielskiego - 512 466 814
Zabobrze angielski 20 zł - studentka udzieli korepetycji poziom
podstawówka, gimnazjum - 693
579 454

USŁUGI
MUZYCZNE
Andrzejki 65 zł bogate menu
- zabawy, karaoke, zapraszamy!
- 607 260 000
Andrzejki na Lisiej Gór ze
- 65zl od osoby, bogate menu,
dj - wodzirej, zabawy, karaoke
Zapraszamy! - 607 260 000
Andrzejki Tanio - 603 585
905
Dj ALF Prezenter - z długim stażem poprowadzi każdą imprezę
- 605 593 641
Dj na 18-stki i nie tylko - Dwóch
młodych dj- ów profesjonalnie
zagra na różnego rodzaju imprezach. Własny profesjonalny sprzęt
Najtaniej. Kontakt także sms - 793
702 661
Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie doświadczenie (dotychczas
Trójmiasto) z własnym nagłośnieniem i konsoletą dyskoteki, bankiety, wesela - 501 459 725
Duet muzyczny Carlos - - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Imprezy z nostalgiczną nutą
- Muzyka od lat 50 po najnowsze
przeboje email jb1943@wp.pl
- 515 305 925
MERKURY z Jeleniej Góry - to
czteroosobow y zespó ł wspaniale obsługujący wesela i inne
imprezy. Różnorodny repertuar,
też dęciaki i trochę JAZZU - 609
299 524 i 755 19 63
Najlepsze wesela, - studniówki, nie gramy z dyskietek
- 604 460 269
Najtaniej dj. na 18-stki - i nie
tylko. Profesjonalnie i najtaniej. 2
dj-ów. Własny sprzęt GG 9832425
- 782 346 880
O rkiestra na S y l we st r a i
Andrzejki - Zawodowi muzycyobecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewnia profesjonalna
oprawę Twojej zabawy. Pomyśl
już teraz - 603 560 398
Pogotowie muzyczne - Szeroka oferta usług muzycznych
od małych przyjęć do festynów
KOLMUZ - 609 299 524
Profesjonalna orkiestra - na
każdą okazje. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z
wyższym wykształceniem
muzycznym - skład m.in. Sax
akordeon żeński wokal - 603
560 398
Us ługi z z ak re su r y t mik i Świadczę profesjonalne usługi
z zakresu rytmiki, muzyki, oraz
kinezjologii- gimnastyki mózgu,
dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat,
zdrowych jak i z rożnymi deficytami - 513 021 592
Zespół muzyczny - profesjonalni muzycy, najlepsze wesela,
studniówki - 604 460 269
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Zespół muzyczny Saxband zawodowi muzycy, z poczuciem
humoru, urozmaicony repertuar.
Demo do dyspozycji. gary24@
wp.pl - 609 325 082
Zespół na Studniówkę - studniówki, wesela, karaoke, demo
na naszej stronie e-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Dar-Pol przewozy osobowe
Niemcy na adres – 075 75 18
255, 607 222 369
Berlin – Hamburg – Brem
– okolice – 075 75 18 255, 607
222 369
VIP – przewozy, lotniska, Berlin, Drezno, Lipsk, Praga – 607
222 369
Niemcy – przewozy osobowe,
super ceny – 075 75 18 255, 607
222 369
Codzienne transfery - na lotnisko Berlin Shonefeld oraz odbiory
- 507 804 737
Transport - przeprowadzki
- Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3, ład.
2 tony, 4,60 dł. pow. ładunkowej.
Tanio i solidnie - 509 211 282
BUS 1,5t transport - BUS 1,5t
transport - 660 778 310
Bus siedmioosobowy - Polska
- Niemcy wyjazdy wtorki/piątki
powroty środy/soboty Jelenia
Góra - Berlin w niedzielę, poniedziałek, czwartek - 511 382 600
MPT - przewozy regionalne obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin F-ra VAT, Tel/fax 75 71 74
025, e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech całodobowo F-ra VAT. Tel/fax 075 7174
025 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
Szukam 2-3 osób - z Jeleniej
Góry i okolic do Berlina i powroty
+4915773130367 - 509 225 980
Tani transport - Tani transport
- 660 778 310
Tani transport ciężarowy - Star
200 wywrotka 6 ton Tanio szybko
profesjonalnie - 601 560 859
Transport - przeprowadzki Kraj zagranica. Mercedes Sprinter
25m3, Iveco Daily 17m3, ładowność 2 tony, 4,60 dł. powierzchni
ł adunkowej. Tanio i solidnie.
Faktura Vat. Zapraszam - 509
211 282
Transport bus max - z laweta
8m. Transport krajowy i międzynarodowy. Przeprowadzki, autoholowanie. Konkurencyjne ceny.
Faktura VAT. - 500 517 884
Transport Bus Maxi - Kraj
zagranica Mercedes Sprinter
25m3, Iveco Daily 17m3, ład.2
tony,4,60 dł. Powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie Faktura
VAT Zapraszam - 509 211 282
Transport na lawecie 24h
- Transport na lawecie 24h - 692
723 836
Transport na lawecie! - Kraj i
zagranica - 692 723 836
Transport- pr zeprowadzki
- Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3, ład.2
tony, 4,60 dł. pow. ładunkowej.
Tanio i solidnie. Faktura Vat.
Zapraszam - 509 211 282
Usługi transpor t - Pr zepro wadzki, transport osób. Laweta
wraz z kierowca proszę o propozycję - 609 490 300
Zawiozę do ślubu - na każdą
inną okazję Jaguarem S-type.
Zapytaj o cenę - 605 328 066

USŁUGI
KOSMETYCZNE
ZROWIE
Godzinny relaksacyjny - masaż
ciała pr zy uż yciu gorących
kamieni bazaltowych. Zapraszam
- 604 275 622
Masaż Rolletic - Program odchudzania i zdrowego trybu życia.
Bielizna masująco - modelująca
promocja taniej o 25% - 698
339 403
Paznokcie profesjonalne pr zed ł uż anie metoda żelowa
- 509 231 320
Profesjonalnie paznokcie
żelowe - Naturalny wygląd, gwa-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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rancja 4 tygodnie. Gabinet ul.
Poznańska 26a - 606 975 441
Regulacja brwi, henna - Przedłużanie zdobienie metoda żelową
od 60 zł. - 500 052 695
Sauna fińska i Infrared - na
Zabobrzu promocja taniej o 25%
- 698 339 403
Stomatolog - ul. Okrzei 20.
607 106 335 - 075 752 60 43
Świadcz ę pr ofe sj o nalnie us ługi z zakresu kinezjologii
- gimnastyki mózgu, r y tmiki i
muzyki dla dzieci w wieku od 3-7
lat, zdrowych jak i z deficytami
- 513 021 592
Świecowanie uszów - metoda
Indian HOPI seans taniej o 25%
600 021 391 - 698 339 403
Tipsy - Przedłużanie zdobienie
metoda żelową od 60 zł. Regulacja brwi, henna - 500 052 695
Tipsy Przedłużanie - zdobienie
paznokci metoda żelową od 60 zł.
Kosmetyka twarzy i ciała. Salon
fryzjerski ul. Podwale 17 - 500
052 695
Tipsy żelowe 50 zł - Dojazd
na terenie Jeleniej Góry - 507
197 503
Tipsy, ozdoby, akcesoria! - Kos
Medica S.C. UL. Wiejska 37 - 691
492 599

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Prenumerata

S ł oneczna k a w a l e r k a z
Mys łakowicach z widokiem
na Śnieżkę – 33m2 IIIp. Bez
pośredników – 508 506 009
Sprzedam działkę - Dziwiszów osiedle Leśne Zacisze,
bez pośredników, 1735
m2 - 885 342 947
Mieszkanie w centrum 81m2, I
piętro, stare budownictwo – 511
579 305 bez pośredników
3 pokojowe 54m2 lub zamienię
na 2 małe – jedno w Cieplicach
– 506 330 843
Pawilon – r ynek Zabobrze
– więcej informacji pod numerem telefonu – 607 975 129
Jelenia Góra – trzypokojowe,
57m2, ul Norwida, cena 190 tys.
– 602 643 670
Mieszkanie w Jeleniej Górze
– Karłowicza 35, drugie piet r o, s ł o n e c z n e , d o s ko n a ł a
lokalizacja, podłogi wyłożone
panelami, okna plastykowe,
instalacja wodna, elektryczna,
kanalizacja oraz ogrzewanie,
nowe, 36,40m2 – 135t ys. zł
– 509 528 102
Mieszkanie 64m w now ym
bloku z cegły z ogródkiem i
działką rekreacyjną w pobliżu,
w centrum Jeleniej Góry – 502
415 200

0,5 h a dzia ł k i p o d budowę domków jednorodzinnych - 667
264 181
115 0 0 0 at r akc y jna dzi a ł ka budowlana - 662 112 344
149. Dom wolnostojący - w Wojcieszowie za 175.000 w spokojnym i ustronnym miejscu. Duża
działka wokół domu, z ogrodem
- 669 948 030
168. 52m2, 2 lub 3 pokojowe
- cena do uzgodnienia, sprzeda
WŁAŚCICIEL, deweloperskie ul.
Sobieskiego, I p., okna na PdWsch, wys.3,4m opcja antresol,
racus@op.pl - 885 851 234
2 działki siedliskowe - po 0.32
ha z warunkami zabudow y, z
warunkami prądu z widokiem na
Karkonosze - 512 034 474
2 pokoje 135 tys. - Zabobrze 1
- 661 991 555
2 pokoje 39m - Zabobrze Elsnera
parter 150000 - 502 415 233
2 pokoje Osiedle Orle - 145000
- 500 122 448
2 pokoje Zabobrze - mieszkanie
36 m2 na 8 piętrze na Zabobrzu.
Referencja SM 204 - 602 727
242
2 pokoje, 52m2 Zabobrze 3 - umeblowane 205000. - 607 100 882
2 p o ko j o w e - n a M o n i u s z k i
35,2m2. Piękny widok na Karkonosze. Cena 145 000zl - 519
811 860
2 pokojowe - pow. 39m2, Zabobrze II, w cenie 164000 zł.N.EuroDom. - 695 384 914
2 pokojowe 46,40 m2 - 150.000
zł, zabudowany balkon, przedpokój, kuchnia, Zabobrze II - 793
276 386
2 pokojowe Kochanowskiego
- 37m2 rejon Kochanowskiego,
własne ogr zewanie gazowe
sprzedamy Nieruchomości EuroDom. - 601 540 292
2 pokojowe oś. Orle - 40m2.
Mieszkanie po remoncie. Z balkonem. IV piętro. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
2 pokojowe Sobieskiego - 52m2 w
stanie deweloperskim sprzedamy
180 tys. do negocjacji. Nieruchomości Euro-Dom. - 500 242 903
2 pokojowe w Cieplicach - pow.
39m2, w Cieplicach, cena 145000
zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
2 pokojowe w Kowarach - pow.
39m2 - Ładna lokalizacja. N.EuroDom. - 601 540 292
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie w atrakcyjnej cenie, bardzo
ładne rozkładowe, balkon - 500
122 447
2 pokojowe Zabobrze - posiadamy
w swojej ofercie duż y w ybór
mieszkań 2 pokojowe na Zabobrzu. Nieruchomości Euro-Dom.
- 075 752 50 45

2 pokojowe, 135000 zł. - pow.
36m2, II piętro, w JG, ul. Karłowicza, w cenie 135000 zł. N.EuroDom. - 601 540 292
2 pokojowe, 52m2 - z możliwością
zrobienia 3 pokojowego, centrum
JG; 162.000 bez pośredników,
jasne, przestronne, rozkładowe,
deweloperskie - 607 232 342
2200 za m2 - Razem 9 4m w
centrum Jeleniej Góry 210 tys.
- 500 122 448
244. Nowy dom ,130m2 - 10 km
od Jeleniej Góry, o pow. 130m2,
działka 1000m2, luksusowy, w
cenie 650000 zł. N.Euro-Dom.
- 601 540 292
3 działki w Komarnie - 1. Kolona,
1600 m2, media, pozwolenie na
budowę, projekt, 75 tyś zł, 2. i 3.
Górne, 1510 m2, prąd, 99 tys zł,
nPartner - 790 359 599
3 piętro - 4 pokoje - 514 600 107
3 pokoje - za 172 tys. NM - 515
285 788
3 pokoje 63m2 - na Zabobrzu
s łoneczne, rozkładowe - 669
476 774
3 pokojowe - super cena - 514
600 108
3 pokojowe - w Cieplicach 200000
- 500 122 448
3 pokojowe - w Piechowicach
do odnowienia. Rozkładowe, z
balkonem. Ładne widoki m.in.na
Chojnik. Nieruchomości Partner
- 507 243 718
3 pokojowe 111 m2 - w rejonie
Wyczółkowskiego. Cena 360 tys.
Euro-Dom. - 500 242 903
3 pokojowe Jelenia G óra powier zchnia 72m + piwnica,
blisko centrum - ładna okolica, 3
piętro w bloku (4-p.), wyremontowane, balkon - 600 202 633
3 pokojowe w stanie idealnym na
Placu Ratuszowym sprzedamy
Nieruchomości Euro-Dom - 500
242 903
38m po kapitalnym remoncie - na
Wyczółkowskiego 130000 - 500
122 448
38m po kapitalnym remoncie
- w okolice Małej Poczty 130000
- 663 259 092
39 m2 na parterze - 2 pokoje z
balkonem, Zaboborze II. - 667
219 752
4 pokojowe - okolice Małej Poczty
185000 - 500 122 448
4 pokojowe ok. centrum - Mieszkanie 100 m2 na pierwszym piętrze
Oś. Robotnicze . Nieruchomości
Euro-Dom. - 601 540 292
40m, 2 pokojowe - 136 tys. Moniuszki. Odświeżone mieszkanie z balkonem na 1 piętrze
- 508 240 821
40m2 - po kapitalnym remoncie
- 514 600 107

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!

47 m2, trzecie piętro - 2 pokoje,
Zabobrze I. 157 000 zł. - 667
219 752
48m, 2 pokojowe – 144 tys. - na
Różyckiego. Ładny rozkład. Duża
kuchnia, 3 piętro - 508 240 821
55 000 zł - kawalerka, pierwsze
piętro, 25 m2, gmina Stara Kamienica - 667 219 752
60 tys. Jeżów Sudecki - działka
budowlana w pobliżu gaz i pozostałe media - 693 056 760
64m Kowary - 3 pokoje 165 tys.
do negocjacji Nieruchomości
- 665 561 306
65 m2 z ogródkiem 130 tys. Mieszkanie składa się z 3 sypialni,
pokoju dziennego, łazienki, kuchni
i pomieszczeń gospodarczych.
Ekonomiczne CO. Nowe okna
i instalacje. Doskonała ofer ta
blisko komunikacji miejskiej, w
pobliżu malowniczych pałaców
Wojanów/Łomnica. Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości - 501 736 644
68 m2, Zabobrze III - 2 pokoje, X
piętro, 186 000 zł. - 667 219 752
72 m2 w Cieplicach - Mieszkanie 2
pokoje - niskie opłaty - referencja
SM 196 - 602 727 242
80 m2 Noskowskiego - 4 pokojowe na Noskowskiego po remoncie w cenie 260 tys.Stan b.dobry.
Nieruchomości Euro-Dom. - 601
540 292
Apartament dwupoziomowy - I
piętro + poddasze nowego domu
w JG, stan developerski + kominek, 110 m2, 310 tyś zł, nPartner.
- 790 359 599
Atrakcyjne duże mieszkanie
- blisko centrum - 500 131 298
Atrakcyjne działki budowlane
- okolice Jeleniej Gór y - 508
240 831
Bardzo ładne 4 - pokojowe
mieszkanie, 78,3 m2, 5 piętro,
Zaboborze II. - 667 219 752
Bez pośredników - 2 pokoje 39m
Zabobrze Elsnera 8 150000 - 502 415 233
Bliźniak Cieplice - 280 tys.
super lokalizacja - 693 056 760
Bukowiec, widok na Karkonosze - 1500m2, 90.000 zł - 602
471 115
Część domu Osiedle Czarne
- Sprzedamy część domu - mieszkanie dwupoziomowe na Osiedlu
Czarnym, 4 pokoje, osobne wejście, garaż, ogród, 156 m2, 410
tyś zł, nPartner. - 790 359 599
Czteropokojowe w Cieplicach - nowocześnie i komfortowo
urządzone, II piętro, kamienica,
duży ogród, 110 m2, 414 tys. zł,
nPartner. - 790 359 599
Dom - Okazja 300m2 za 400 tys.
W bardzo dobrym stanie. BNS
- 793 585 886

Dom + hale produkcyjne 340.000
- Obiekt położony jest przy drodze krajowej niespełna 20 km
od Jeleniej Góry. Zabudowania
są na czterech odrębnych działkach, na których znajduje się:
budynek mieszkalny z garażem
o pow. użytkowej 245.8m2 oraz
trzy hale produkcyjne o łącznej
powierzchni użytkowej 1571,45
m2. GNK - 508 152 068
Dom 158 m2 wolnostojący - na
działce 1000m2 w stanie surowym zamkniętym w Mysłakowicach. 4 pokoje, salon, kuchnia, 2
łazienki, garaż - 509 326 914
Dom do remontu - - Dom poniemiecki do remontu 2 km od Karpacza dz. 5.15.ar. Cena 145 tys.
- 601 775 135
Dom do remontu - okolice Jeleniej Góry. Cena 150 000 zł - 504
891 144
Dom do remontu - w górskiej
miejscowości. Cena 155 tys. zł.,
świetna inwestycja. NKROL - 600
258 703
Dom do remontu - z dużą działką
w Wojcieszowie - 514 600 108
Dom Mysłakowice Okazja! - do
niew ielk ie go w y ko ń c zenia w
b.dobrej cenie 340 tys. - 500
242 903
Dom po remoncie - w Sobieszowie. 168 m2 powierzchni, 500 m2
działki. - 667 219 752
Dom w cenie 100 tys., - solidny,
5 pokoi, razem z gruntem 1ha
- 693 056 760
Dom w Dziwiszowie - 200 m2
powierzchni całkowitej, 6 pokoi,
większość po remoncie, 1200 m2
działki. - 667 219 752
Dom w Górach Kaczawskich Dom 200 m2 na działce 1500 m2
w Wojcieszowie (24 km od JG) do
remontu. W domu są nowe okna,
rury, wanna, kafle. Cena 134000
zł - 664 499 814
Dom w Komarnie - Duży dom o
powierzchni 340m2, idealny dla
dużej rodziny lub do prowadzenia
agroturystyki, 7 pokoi, w tym 3 z
łazienkami. Polecamy! N.EuroDom. - 695 384 914
Dom w okolicy Cieplic - 420000
Nieruchomości - 665 561 306
Dom w okolicy Jeleniej Gór y
- 200/515 m2. Cena 150000 zł.
- 504 891 144
Dom w Sobieszowie - po remoncie, 168 m2 powierzchni, 500 m2
działki, spokojna okolica. - 667
219 752
Dom w stanie surowym - w Jeleniej Górze sprzedamy w cenie
330 tys. do dużej negocjacji - 601
549 292
Dom w Wojcieszowie - 120 m2
powierzchni, 6 pokoi, 1500 m2
działki. 166 000 zł - 667 219 752

Dom wiejski w Wojcieszowie - po
częściowym remoncie, 6 pokoi,
120 m2, działka 1500 m2, 166 tyś
zł, nPartner - 604 508 308
Dom z dwoma apartamentami
- Komfortowy dom z widokiem na
Śnieżkę. Nieruchomość składa
się z dwóch niezależnych apartamentów, niezależne ogrzewanie
gazowe, osobne wejścia. Obiekt
otoczony pr zepiękną zielenią
jest enklawą ciszy i spokoju. Po
kapitalnym remoncie. Pozwolenie
budowę pensjonatu na 45 miejsc
noclegowych - 508 152 068
Duże dwupokojowe w Cieplicach
- willowe mieszkanie dwupo kojowe po remoncie, Cieplice,
ogród, par tner, kamienica, 83
m2, 320 tys. zł, nPartner. - 604
508 308
Duży dom z ogrodem - możliwość prowadzenia agroturystyki.
Dom znajduje się 3 km przed Karpaczem - spokojna, cicha okolica
- 505 485 295
Duż y garaż pr zy ul Tkackiej
- cena do uzgodnienia - 793
770 062
Duży, ładny dom w Komarnie powierzchnia 340 m2, idealny dla
dużej rodziny lub do prowadzenia
agroturystyki, pokoje z łazienkami, dobra lokalizacja, ładne
widoki. Dom o dużym potencjale.
Polecamy. Nieruchomości EuroDom. - 695 384 914
Dwupokojowe na Kiepury na Zabobrzu III, II piętro, balkon,
słoneczne, rozkładowe, 54 m2,
nPartner. - 790 359 599
Dwupokojowe na Morcinka do częściowego remontu, wysoki
parter, kamienica, balkon, okolice
Małej Poczty, 36 m2, 150 tyś zł,
nPartner. - 604 508 308
Dwupokojowe na Zabobrzu
okazja - Sprzedamy mieszkanie
dwupokojowe, II piętro, Zabobrze
II, 36 m2, 135 tyś zł, nPartner.
- 790 359 599
Dwupokojowe w c entr um
- Sprzedamy mieszkanie dwupokojowe po remoncie, II piętro,
kamienica, balkon, Centrum, 64
m2, 195 tyś zł, nPartner. - 604
508 308
Dwupokojowe w centrum Sprzedamy mieszkanie dwupokojowe w Centrum, garaż, wspólny
ogród, 62 m2, 198 tyś zł, nPartner
- 604 508 308
Dwupoziomowe developerskie - 3 pokoje, balkon, skosy, II i
III piętro, wyremontowana kamienica, teren ogrodzony, atrakcyjna
„zielona” dzielnica JG, 66 m2, 277
tyś zł, nPartner. - 790 359 599
Działka - Mysłakowice - Działka
siedliskowa 0,5h. Dojazd asfalt.
Media blisko - 693 307 360
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iej 13/2
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Działka 35 zł/m2 - Wojcieszyce,
plaska kształt kwadratu, z pięknym widokiem - 693 056 760
Działka budowlana - Wojcieszyce - 514 600 108
Działka budowlana - Łomnica
14 ar 77 000 zł wydane warunki
zabudowy - 608 129 075
D zia ł ka b u d o w l a n a - o
powierzchni 1652 m kwadratowe
cena za metr 105 zł zgłoszenia
pod nr - 517 924 512
Działka budowlana - Siedlęcin.
79 tys. zł - 514 600 108
Działka budowlana - w Myslakowicach 1200 m2 o wymiarach
60 x 20 z piennym widokiem na
Śnieżkę. Teren idealnie plaski.
Cena 99000 zł - 664 499 814
Działka budowlana - w Wojcieszowie, prąd, kanalizacja, cicha
okolica ok. 700m. Cena 60 tys.
- 500 183 175
Działka budowlana - z widokiem na Śnieżkę! Idealnie plaska.
Powierzchnia 1200 m2. Cena
82.5 zł/m2 - 664 499 814
Działka budowlana 5000 m2
- z najpiękniejszym widokiem
na Karkonosze w całej Kotlinie
Jeleniogórskiej. Zapraszam do
zobaczenia na żywo. Cena 62
zl/m2 - 664 499 814
Działka budowlana w Łomnicy
- 650 0 m2. Cena 130 0 0 0 do
negocjacji - 504 891 144
Działka budowlana, 2400m2,
ok. Jeleniej Góry - w okolicach
osiedla Czarne. N.Euro- Dom.
- 601 540 292
Działka Mysłakowice - Działka
siedliskowa 0,5 hektara. Media
blisko. Kształt prostokąt - 693
307 360
Działka oś. Czarne - 2400 m2
Nieruchomości Euro-Dom. - 075
75 250 45
Działka rolna Jelenia Góra
- 8500 m2 - Cena 39000 do negocjacji - 504 891 144
Działka w Jeżowie 1700 m2 cena 99 tys. pilne - 509 307 260
Działka w Łomnicy - Działka z
przeznaczeniem pod zabudowę
mie s zkani owa. Po ś re dnikom
dziękuję. Cena 47zl/m2. - 791
555 360
D zia ł ka w M y s ł a ko w i c a c h
- Działka siedliskowa z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa. Pośrednikom dziękuję.
Cena 42 zł/m2 – - 791 555 360
Działka w Wojcieszycach 2019 m2, 135 tyś zł, piękne widoki
na Karkonosze, nPartner - 604
508 308
Dzia łki budow lane 2 0 ar Okolice Jeleniej Góry wodociąg,
cicha, spokojna okolica z widokiem na Karkonosze, droga, w
przyszłości kanalizacja - 695
624 968

Działki w Jeżowie Sudeckim
- Sprzedamy dwie działki w Jeżowie Sudeckim: 1500m2 na Górze
Szybowcowej, wszystkie media,
pozwolenie na budowę, projekt,
125 tyś zł oraz 1650 m2 w centrum, wszystkie media, 138 tys zł,
nPartner. - 790 359 599
Działki w Radomierzu - budowlane, 35 zł/m2, wielkość do uzgodnienia. Piękne widoki. - 667 219
752
Hala na spr zeda ż - Hala o
powierzchni 530 m2 na działce
o pow.1513 m2 w Jeleniej Górze
- 668 667 637
Hale magazynowa - 530/1513
m2 - różną działalność Cena
630000 zł. - 504 891 144
Kamienica okazyjnie - 625 m2
powier zchni uży tkowej, grunt
993m.kw własność. Doskonała
lokalizacja blisko centrum, okolice
Akademii Ekonomicznej. 1500 zł/
m2 do rozmów. Doskonała inwestycja, różnorodne możliwości.
Dobra cena. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
Kamienica okazyjnie - Okolice
Akademii Ekonomicznej . 625
m.k w powier zchni uży tkowej,
dzia ł ka w ł asno ś ć 9 9 3 m.k w.
Doskonała na wszelka działalność oraz mieszkania. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
Karłowicza 40m2 - 135 tys.
- 661 991 555
K arłowicza dwa pokoje 133000 - 662 112 344
Kawalerka - 514 600 108
Kawalerka - do zamieszkania
od zaraz o powierzchni 26 m2 na
Zabobrzu l. Cena 98 000 zł - 669
620 071

Sprzedam lub wynajmę
powierzchnię biurową
i magazynowo-produkcyjną od 1000m2 do
10000m2 - Jelenia Góra
- Kowary 601 221 559,
502 548 771
Kawalerka - w Miłkowie po
remoncie 35m2 z ogródkiem 54
tys. NSudety - 504 289 423
Kawalerka 30 m2 - typu studio
w nowej kamienicy z 2004 r. cena
130.000 zł. - 668 667 637
Kawalerka 30m2 - typu studio
na I piętrze kamienicy z 2004 r.
Cena 130.000 zł. - 668 667 637
K awalerka 55 000 zł - 25
m2, pierwsze piętro gmina Stara
Kamienica. - 667 219 752

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

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

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

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

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

K awalerka blisko centrum
- o powierzchni 30m2, nowa, Ipiętro. Referencja SM 214 - 602
72 72 42
Kawalerka na Zabobrzu - 98
tys. zł - 661 571 053
Kawalerka w centrum - Sprzedam kawalerkę w centrum. Referencja SM 215 - 602 727 242
Kawalerka w centrum 30m2
- na II piętrze. Cena 125 000zł.
Referencja SM 215 - 6 02 72
72 42
Kawalerka w centrum miasta
- w spokojnej dzielnicy - 721
120 017
Kawalerkę w Mysłakowicach
- 36m, 1 piętro, co etażowe,
odświeżone, do zamieszkania
od z ara z, c ena 9 9 0 0 0 - 5 01
264 773
Kiepury 2 pokojowe - Ładne
52m2, parter 175 tys. Nieruchomości Eiuro-Dom - 500 242 903
Kiepury 3 pokojowe, ok.Zus-u
- 3 pokojowe z balkonem, wyposażone i umeblowane w b.dobrym
stanie technicznym do wprowadzenia sprzedamy Euro-Dom.
Cena 235 tys. - 601 540 292
Kiepury 36m - właściciel IV p.
w IV kondygnacyjnym. Mieszkanie ładne, słoneczne do własnej
końcowej aranżacji. Niski czynsz
- 180 pln - 695 943 795
Kom fortowe 3 p o ko j o we
Karpacz - urządzone mieszkanie
Nieruchomości Euro-Dom - 075
752 50 45
Lokal w centrum 90m - idealny
na gabinety lekarskie - 782 364
227
Lubomierz 57m - 3 pokoje - 508
209 649
Ładne mieszkanie - na Zabobrzu
3 51m - 500 122 446
Ładne, przytulne - mieszkanie
2 pokojowe, o powierzchni 38,80
m2 na Zabobrzu II, 4 piętro. Cena
159 900 zł - 669 620 071
Ładny dom okolice Karpacza
- stan deweloperski, duża działka
widok na Śnieżkę, spokojne miejsce, dobra cena - 608 254 483
Mały dom w Jeleniej Górze Cena 299 000 zł. - 504 891 144
Mieszkanie - 1 pokojowe po
kapitalnym remoncie 38m 130000
- 500 122 448
Mieszkanie - 2 pokojowe 44 m2
- 782 984 099
Mieszkanie - atrakcyjna cena
- 502 677 252
Mieszkanie - 514 600 108
Mieszkanie - Posiadamy szeroki wybór mieszkań 2-4 pokojowych w Jeleniej Górze, w cenie
od 140000zł. Zadzwoń. 695 38 49
14 lub 601 54 02 92. N.Euro-Dom.
- 695 384 914

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

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

425.000-8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.

Mieszkanie - w 3 rodzinnej
kamienicy z ogrodem i garażem
Cieplice polecam - 500 122 446
Mieszkanie - w Cieplicach 3
rodzinna kamienica ogród, garaż,
2 sypialnie, kuchnia, salonik z
kominkiem - 500 122 446
Mieszkanie - w Piechowicach
38m 2 pokojowe 133000 - 504
706 707
Mieszkanie - w Pilchowicach
lub zamienię na samochód - 509
307 260
Mieszkanie 127 000 - Gmina
Stara Kamienica, 47 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro z garażem. - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokoje - 3 pięt r o, r oz k ł a d o we, s ł o n e c z n e,
środkowe, w ymienione okna,
ocieplenie w trakcie Zabobrze
I Różyckiego 5,37mk2 140 tys.
- 660 041 935
Mieszkanie 2 pokoje - 39 m2
parter 150000 Zabobrze Elsnera
8 - 502 415 233
M ieszkanie 2 p o ko je - p o
remoncie w Cieplicach. 145000.
Wykończone - 791 693 002
Mieszkanie 2 pokoje - przechodnie parter, ogrzewanie elektryczne na Morcinka, cena 120
tys. - 511 851 114
Mieszkanie 2 pokoje 39m2
- Zabobrze parter 150000 - 502
415 233
Mieszkanie 2 pokoje, 3 piętro - rozkł adowe, s ł oneczne,
środkowe, w ymienione okna,
ocieplenie w trakcie, Zabobrze
I Różyckiego 5,37m2, 140 tys.
- 660 041 935
Mieszkanie 2 pokojowe - 47
m2, pierwsze piętro, gmina Stara
Kamienica. 127 000 zł. - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 52,10
m2. na Zabobrzu II, pierwsze piętro. 184 500 zł. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - do
zamieszkania od zaraz, rozkładowe, o powierzchni 51,29 m2
na Zabobrzu III. Cena 175 000 zł
- 691 791 994
Mieszkanie 2 pokojowe - o
pow. 55 m2. blisko centrum, w
zadbanej kamienicy. Cena 174
250 zł. - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - pow.
69m2 w Jeleniej Górze. N.EuroDom. 260000 zł. - 601 540 292
Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, słoneczne o powierzchni
39 m2. na Zabobrzu l. Cena 162
000 zł. - 669 620 071
M ieszkanie 2 p o koj owe w
kamienicy. Cena 167 000 - 663
232 276
Mieszkanie 2 pokojowe w Piechowicach - Widok na góry. N.
Euro-Dom. - 695 384 914

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

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

230.000 - Cieplice
Pół bliźniaka do remontu kapitalnego,
powierzchnia 147m2, działka 479 m2.

Mieszkanie 2 pokojowe - 39
m2, po remoncie, czwarte piętro
Zaboborze II. - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - atrakcyjne po remoncie. Nowe okna,
instalacje. Własne ekonomiczne
ogrzewanie, wspólny ogródek.
Przestronna łazienka z oknem.
Dobra cena - nieruchomości - 501
736 644
Mieszkanie 2 poziomowe 80 metrów, na Kiepur y, nowy
budynek. Cena 329 tysięcy - 666
884 153
Mieszkanie 3 pokojowe - o
powierzchni 63,03 m2 na Zabobrzu ll. Cena 199 800 000 zł.
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - parter
w Cieplicach. Cena 196000 zł
- 504 891 144
Mieszkanie 3 pokojowe 80 m2.
- III p. z garażem w Jeleniej ul.
Wyczółkowskiego. Cena 260 000
zł. - 504 891 144
Mieszkanie 3 pokojowe willowe
- 90m2, w Cieplicach, w cenie
330000 zł. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Mieszkanie 4 pokojowe - o pow.
67 m2. blisko Rynku, rozkładowe,
słoneczne. Cena 230 000 zł. - 669
620 071
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Mieszkanie 4 pokojowe - pow.
102m2, w Jeleniej Górze. Mieszkanie wymaga remontu. Idealne
na gabinety lekarskie, biura, itd.
Dobra cena. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Mieszkanie 40 m2 - wysoki
par ter, 2 pokoje z balkonem.
Zaboborze II. - 667 219 752
Mieszkanie 47 m2 - 2 pokoje,
pierwsze piętro. 127 000 zł - 667
219 752
Mieszkanie 51m2 - po kapitalnym remoncie, wysoki parter.
Zabobrze 3 polecam NSudety
- 504 289 423
Mieszkanie 52m2 - pierwsze
piętro, Zabobrze 3. Cena - 502
677 252
Mieszkanie 52m2 - po remoncie, 1 piętro Zabobrze 2 polecam
NSudety - 504 289 423
Mieszkanie 53m - 160.000 zł.
- 723 143 566
Mieszkanie 70m - w spokojnej
dzielnicy po remoncie 3 pokoje
czynsz 70 zł cena do uzgodnienia
- 793 770 062
Mieszkanie 73 m2 - 4 pokoje,
Zaboborze II. Bardzo ładne. - 667
219 752
Mieszkanie do remontu - w
Komarnie, powierzchnia 85 m2 +

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 602732135

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.

Doskonała oferta inwestycyjna.
Kamienica w pobliżu centrum miasta.
Doskonała na różnorodną działalność.
Parking, grunt własność ok 1000
m.kw. wszystkie media. 625 m.kw powierzchni użytkowej. Doskonała cena.
0501736644 Remigiusz Rychlewski

Ładne, dwupokojowe mieszkanie,
o powierzchni 47 m2, usytułowane na
pierwszym piętrze w domu wielorodzinnym, w miejscowości oddalonej 15 km od
Jeleniej Góry. Mieszkanie perzestronne,
słoneczne. Wymienione okna i drzwi
wejściowe. Ogrzewanie piecem na paliwo
stałe, zamontowanym w kuchni. Garaż i
ogródek. 127 000 zł. Tel: 667 219 752

Piękna rezydencja blisko Jeziora Złotnickiego, 5 stawów zarybionych, las,
pastwiska, 14 ha gruntów. Wspaniałe na
obiekt turystyczno - rekreacyjny.
Cena: 2650 000,- zł.
Tel: 600030275 Witold Chłond

Cieplice
Willa po modernizacji 170m.kw.,
6 pokoii, działka 450m.kw (mozliwa
dzierżawa lub wykup rzyległego gruntu)
cena 543.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy
tel. 602 732 135

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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piwnica 27 m2, cena 95 tys. Nieruchomości - 508 240 823
Mieszkanie dwupokojowe słoneczne na 9 piętrze. Zaletą są
piękne widoki. W pobliżu szkoła,
kościół, szpital, sklepy. Spokojna
okolica. Cena 145 000zl - 519
811 860
Mieszkanie dwupokojowe - z
tarasem w Pilichowicach - 608
221 943
Mieszkanie na Czarnym - 3 p.
70m 245000 zł - 504 706 707
Mieszkanie na Czarnym - 3
pokoje 70m 245000 - 504 706
707
Mieszkanie na Czarnym 70m
- 3 pokojowe, 245 t ys. - 50 4
706 707
Mieszkanie na Zabobrzu 3 52m/2, dwa pokoje cena 155 000
zł - 662 009 700
Mieszkanie Osiedle Robotnicze - 57m2, loggia, 3 pokoje,
piwnica - 501 010 481
Mieszkanie parter 2 pokoje
- 39m2, Zabobrze, Elsnera 8,
150000 do negocjacji - 502 415
233
M ieszkanie par ter 3 9 m2 Elsnera Z abobr ze, 2 pokoje,
150000 bez pośredników - 502
415 233
Mieszkanie poddaszowe - po
kapitalnym remoncie. 50 metrów
plus 25 metrów antresola, stan
idealny 180 tys. okolice centrum
- 600 040 260
Mieszkanie poziomowe - bezczynszowe ze skosami blisko
centrum - Rreferencja SM 216
- 602 727 242
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 2 pokojowe o pow. 51.80
m2. na wysokim parterze, Zabobrze lll. Cena 194 750 zł. - 691
791 994

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl

Parter kamienicy dwurodzinnej w Cieplicach, zajmuje powierzchnię ponad 200
mkw i oferuje: 5 przestronnych pokoi,
kuchnię ze spiżarnią, 2 łazienki, przedpokój oraz oszkloną
werandę. Nieruchomość po kapitalnym
remoncie, wymieniono instalacje, założono instalację alarmową, c.o. i TV SAT do
ekranów plazmowych, odrestaurowano
drzwi, a także parkiet
i deski na podłogach, w przedpokoju
pozakładano podświetlone gzymsy.
Charakteru nieruchomości dodają dwa
oryginalne, piękne piece. Do lokalu przynależą 3 piwnice o powierzchni ok. 30
mkw oraz garaż. Atutem jest lokalizacja,
duży ogród o pow. 800
mkw oraz oryginalne wnętrza. Cena:
620.000, Cezary Chalecki, 0 601 758
845, 075 64 45 605.

Zabobrze I
mieszkanie usytuowane na optymalnym I
piętrze zadbanego budynku wielorodzinnego. Oferuje swoim wnętrzem : pokój
dzienny z wyjściem na balkon, sypialnię,
dużą kuchnię, łazienkę oraz przedpokój.
Mieszkanie jest rozkładowe, ciepłe, częściowo wyremontowane.
W cenie pozostają meble kuchenne oraz
szafy wnękowe w przedpokoju. Cena:
179.000, Katarzyna Leszczak
0 601 622 219, 075 64 45 605.

Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 2 pokojowe o powierzchni
46,40 m2 na Zabobrzu l. Cena
161 000 zł. NSzymkiewicz - 691
791 994
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 3 pokojowe o pow. 48
m2 w Cieplicach, ogr zewane
kominkowe. Cena 193 700 zł.
NSzymkiewicz - 691 791 994
Mieszkanie rozkładowe - słoneczne, 3 pokojowe o powierzchni
58,10 m2 na Zabobrzu. Cena
195 000 zł. NSzymkiewicz - 669
620 071
Mieszkanie tr zypokojowe 56,2 m2, niski czynsz - 508 240
822
Mieszkanie w Centrum - 3
pokojowe w bloku z cegły, 1 piętro
z balkonem - 500 122 446
M ieszkanie w Kowar ac h Mieszkanie w Kowarach - 506
165 766
Mieszkanie w Myslakowicach Obecnie w trakcie remontu. 72m2,
3 pokoje. Pośrednikom dziękuję
- 791 555 360
M ieszkanie w M y s l a ko w i cach - Przygotowane do remontu
72mkw. Pośrednikom dziękuję
- 791 555 360
Mieszkanie w Mysłakowicach
- 46 m2, 2 pokoje, po remoncie,
czwarte piętro. 135 000 zł - 667
219 752
M ieszkanie w M y s ł a ko w i cach - pokój, kuchnia, łazienka,
mały balkon, 36m, 1 piętro, CO
etażowe, odświeżone, panele
podłogowe. Cena 99000 - 501
264 773
Mieszkanie w Piechowicach
- Sprzedam mieszkanie 40 m2 ,2
pokoje na II piętrze - cena135000
zł. - 668 667 637
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok.1500m2

Zabobrze II
atrakcyjne, środkowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie, usytuowane na
optymalnym I piętrze. Powierzchnia
ma do zaoferowania: salon otwarty na
kuchnię, sypialnię, łazienkę z toaletą
oraz przedpokój. Meble kuchenne i
szafy typu „Komandor” pozostają w cenie, do mieszkania przynależy piwnica.
Wnętrza są bardzo gustownie i stylowo
urządzone, standard mieszkania jest
podwyższony. Oferta dla wymagających.
Cena: 175.000, Cezary Chalecki, 0 601
758 845, 075 64 45 605.

Spokojna okolica, blisko centrum
mieszkanie oferuje swoim metrażem:
pokój dzienny z wyjściem na balkon, 2
sypialnie, słoneczną kuchnię, łazienkę oraz przedpokój. Wnętrza wymagają odświeżenia. Optymalne I piętro, ogrzewanie miejskie płacone w
czynszu (ok. 200zł). Cena: 179.000,
Katarzyna Leszczak 0 601 622 219,
075 64 45 605.

Łomnica
nowy dom jednorodzinny z garażem
do własnego wykończenia wewnątrz,
usytuowany kilka kilometrów od centrum
Jeleniej Góry, we wsi w gminie Mysłakowice. Dom ma do zaoferowania, na
parterze: przestronny salon, kuchnię ze
spiżarnią, toaletę,
przedpokój oraz kotłownię, na piętro prowadzą drewniane schody, znajdujemy
tu: 3 sypialnie, łazienkę oraz holl. Nad
garażem jest duży taras. Dom wybudowany został z pustaka
ceramicznego „porotherm „, dach pokryty jest cieniowanym gontem. Cena:
479.000, Katarzyna Leszczak 0 601 622
219, 075 64 45 605.

działki. Bez pośredników. Cena
260 tys. - 510 250 607
Mieszkanie, 2 pokojowe - o
powierzchnia 36,40 m2 na Zabobrzu l, drugie piętro. Cena atrakcyjna 135 000 zł - 669 620 071
Mieszkanie, 3 pokoje - 72.5m2
bez pośredników lub zamienię
na 2 pokoje z dopłatą - 669 569
669
Mieszkanie, s łoneczne - 2
pokojowe o powierzchni 35,20 m2
na Zabobrzu II - Blok docieplony.
Cena 145 000 zł - 669 620 071
Miłków działkę 4000 m2 - ładnie
położoną z dostępem do mediów
w Miiłkowie (ok.3 km do Karpacza). Nieruchomości Euro-Dom.
- 075 752 50 45
Mysłakowice - kawalerka Cena 105000 zł. - 608 221 943
Mysłakowice - mieszkanie
- komfor towe, trzypokojowe, I
piętro, kamienica, po remoncie,
strych do adaptacji, duży taras,
ogród, 320 tyś zł, nPartner. - 790
359 599
Na Zabobrzu - ul. Moniuszki.
Cena do uzgodnienia - 500 183
175
Noskowskiego 65 m2 - 3
pokoje, po remoncie w bloku z
windą. - 667 219 752
Nowa kawalerka - o pow. 30m2
w Jeleniej Górze, w cenie 130000
zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
Nowa kawalerka blisko centrum
- 33m2 -125000 pln, c.o. gazowe
piec dwufunkcyjny, drzwi antywłamaniowe do wprowadzenia się
w grudniu - 508 240 831
Nowe 2 pokojowe - 54,4 mieszkanie w stanie deweloperskim
w Szklarskiej Porębie - 693 539
967
Nowy dom - pow. 160m2, w ok.
Mysłakowic. N.Euro-Dom. - 695
384 914
Nowy komfortowy dom - w Jeleniej Górze niedaleko centrum,
bardzo dobre mater ia ł y, bez
pośredników - 785 535 629
Osiedle Czarne - część domu
- mieszkanie dwupoziomowe,
osobne wejście, garaż, ogród,
po remoncie, do wykończenia
łazienka i kuchnia, powierzchnia
całkowita 156 m2, 410 tys. zł,
nPartner. - 790 359 599
Pawilon handlowy - w centrum
miasta 25 m2 - 600 381 425
Pensjonat - Szklarska Poręba
- Połowę budynku mieszkalnopensjonatowego w Szklarskie
Porębie Średniej, pow. 280 m2,
10 pokoi, działka pow. 1,03 ha,
piękne widoki na Karkonosze i
dolinę, nPartner. - 604 508 308
Pensjonat Szklarska Poręba
- Sprzedamy część domu mieszkalno-pensjonatową w Szklarskiej
Porębie, 10 pokoi, 280 m2, działka
1,03 ha do zagospodarowania,
870 tyś zł, nPartner - 790 359
599
Pi ę kny do m w o k . J eleniej
Góry - ładny dom, o pow.250m2,
działka, ogród, do zamieszkania.
Stan idealny. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Pilnie 51,5m2 - 2 pokoje z opcją
3 pokojowego. Cena do uzgodnienia, sprzeda właściciel, jasne,
przestronne, rozkładowe, deweloperskie, pośrednikom dziękuję
- 607 232 342
Pilnie sprzedam - 38m2! - 514
600 107
Pizzeria - 514 600 108
Plac Ratuszowy - trzypokojowe
- do odświeżenia położone w
kamienicy na Placu Ratuszo wym, pow. 54 m2, cena 220 tys.
zł - do negocjacji nPartner - 790
359 599
Plac Ratuszowy m-3 - mieszkanie trzypokojowe położone w
kamienicy na Placu Ratuszowym,
do częściowego remontu, 220 tys,
zł, nPartner. - 604 508 308
Połowa bliźniaka - 98m z ogrodem 591m i garażem 30m - 725
432 509
Połowa domu - 120 m2 w Cieplicach bardzo dobra lokalizacja,
cena 330 tys. - 691 791 994
P o ł owa d o m u w J e ż o w i e
Sudeckim - parter lub I piętro
nowego domu, 3 pokoje, ogród,
taras lub balkon, stan dev lux
(łazienka, kominek, malowanie),
120 m2, 327 tyś zł, nPartner. - 790
359 599
Pó ł domu - w podziale pio nowym w Cieplicach. Dom do

częściowego remontu. I piętro
do zamieszkania od zaraz. Na
podwórku garaż. Cicha i okolica.
Cena 340000 - 664 499 814
Pół willi - Mieszkanie willowe w
rejonie ul. Nowowiejskiej. Cena
420 tys. - 601 540 292
Przytulne 2 pokojowe - na 2
piętrze - 514 600 107
Przytulne m2 - Słoneczne
mieszkanie. Znakomita lokalizacja. W bliskiej odległości szkoła,
przedszkole ,sklepy. Mieszkanie
umeblowane wraz ze sprzętem
AG D. Bardzo rozsądna c ena
POLECA MY! GNK - 50 8 152
068
Rozkładowe - słoneczne, 3
pokojowe o powierzchnia 48,38
m2 blisko c entr um. Cena do
negocjacji - 669 620 071
Sprzedam garaż - przy ulicy I
Maja z mediami oraz kanałem.
Kontakt 502 875 528 - 091 81
840 96
Sprzedam lub wynajmę kiosk
- własność. Wolności - róg Daniłowskiego. Przy Osiedlu XX Lecia
- Cieplice. Dobry punkt - 602 841
891 i 604 060 394
Sprzedam lub zamienię - rozkładowe mieszkanie 2 pokojowe
na wysokim parterze na Kiepury
na 3 p okojowe na Z ab obr zu
- wstawione są nowe drewniane
okna - 889 499 141
Staniszów działka 1200 m2
- Ładną działkę o pow. 1200m2 (
zgoda na odrolnienie) w cenie 78
tys. Nieruchomości Euro-Dom
- 500 242 903
Stary dom w Siekiercz ynie
- plus 2,60 ha ziemi z działką
budowlana. Cena 265 tys. - 514
972 550
Stylowe mieszkanie w centrum
- I piętro zadbanej kamienicy, po
większościowym remoncie, oryginalne odrestaurowane drzwi,
sufity i 2 piece kaflowe, do wykończenia jedynie łazienka i zabudowa kuchenna, 89 m2, 300 tys.
zł, nPartner - 790 359 599
Stylowe w centrum - wysokie
mieszkanie czteropokojowe, po
większościow ym remoncie, I
piętro, kamienica, Centrum, 89
m2, 300 tys zł, nPartner. - 790
359 599
Super okazja - działka budowlana Komarno 1596m2. pilnie 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
S zeregówka na Widoku Referencja SD 201 - 602 727
242
Szklarska Poreba - dwupokojowe, 46,5m po remoncie, ogrzewanie indy widualne ga zowe,
dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz! - 517
353 026
Szklarska Poręba - mieszkanie - 608 221 943
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, po remoncie, ogrzewanie indy widualne ga zowe,
dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz! - 517
353 026
Szklarska Poręba - mieszkanie - 608 221 943
Trzypokojowe developerskie
- w yremontowana kamienica,
parter, taras, teren ogrodzony,
73 m2, 305 tyś zł, nPartner. - 790
359 599
Trzypokojowe na Zabobrzu
II - mieszkanie trzypokojowe, do
odświeżenia, Zabobrze II, IV piętro, winda, balkon, 64 m2, 205 tyś
zł, nPartner - 604 508 308
Trzypokojowe na Zabobrzu
III - po remoncie, atrakcyjnie
urządzone, wysoki parter, balkon,
taras, Zabobrze III, 77 m2, 308 tyś
zł, nPartner - 790 359 599
Trzypokojowe w Mysłakowicach - Sprzedamy mieszkanie
tr z ypokojowe po remoncie w
Mysłakowicach, świetny standard,
kamienica, I piętro + cały strych
łącznie 174 m2 (użyt 110 m2),
taras, działka, 320 tys zł, nPartner. - 790 359 599
Moniuszki - Jelenia Góra - 500
183 175
W Maciejowej - dom do remontu,
cena do uzgodnienia - 601 410
043

W illowe w S o b i e s z o w i e Sprzedamy pół willi, partner w
Sobieszowie, 3 pokoje, ogród,
129 m2, 460 tyś zł lub zamiana na
podobne we Wrocławiu, nPartner
- 604 508 308
XX-Lecia - 2 pokojowe - 505
089 709
Zabobrze 2 pokoje 167 500 pln
- Do sprzedania mieszkanie 2pokojowe 52m2 na Zabobrzu III. 4
piętro. Pokoje 18 i 13 m2. Czynsz
230 pln/miesięcznie. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
Zabobrze - 2 pokojowe 135
tys. - 39 m2 po remoncie kapitalnym na Karłowicza sprzedamy
Nieruchomości EuroDom. - 500
242 903
Zabobrze 3 - mieszkanie 2
pokojowe 51m bardzo ładne - 500
122 446
Zadbane 3 pokojowe - mieszkanie przy ul Moniuszki, rozkładowe,
5 piętro - 600 094 653
Zadbane, przytulne - mieszkanie 2 pokojowe, o powierzchni
35,20 m2 na Zabobrzu II. Cena
145 000 zł - 669 620 071

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - dla Klientki mieszkanie do 150 000 zł - NPindyk
- 607 270 989
2 pokojowe do 140 tys. (gotówka) Bez pośredników. - 515 184 490
4 pokojowe, willowe - najlepiej z
ogrodem w spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry. N.Euro-Dom. - 695
384 914
C zteropokojowe luksu sowe - Dla konkretnych klientów
szukamy mieszkania czteropokojowego, o wysokim standardzie
wykończenia, przyjemna okolica,
ogród lub balkon, nPartner. - 790
359 599
Dom kupię - Zdecydowanie w
Jeleniej Górze. Najchętniej nowy
140-180m2 w Cieplicach. Pośrednicy proszę nie dzwonić. E-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
Dwupokojowe na Zabobrzu
- do 150 tys. zł, 50-55 m2 do
remontu lub mniejsze po remoncie, nPartner. - 790 359 599
Działkę - lub grunty w okolicy
Jeleniej Góry - 605 030 050
Garaż na Osiedlu Orle - gotówka
od ręki - 667 212 115
Garaż typu „blaszak” - lub coś
podobnego pr zeznaczone do
trzymania narzędzi na budowie.
Stan umożliwiający transpor t!
Tanio - 509 899 868
Kupię dom - tani dom na wsi do
remontu - 603 347 415
Kupię działkę w okolicy JG rekreacyjną, rekreacyjno-budowlaną lub budowlaną do 40 tys. zł
w okolicach Jeleniej Góry - 504
030 815
Kupię mieszkanie - 2 pokojowe
na Zabobrzu bez pośredników,
najchętniej Zabobrze II lub III, 605
540 483 - 075 75 181 79
Kupimy duże mieszkanie - do
remontu w centrum - 669 620
071
Kupimy za gotówkę - mieszkanie 2 pokojowe na pier wszym
piętrze na Zabobrzu I lub II - 669
620 071
Mieszkanie - 2 pokojowe na
Zabobrzu bez pośredników - 605
540 483
Mieszkanie - okolice jeleniej
Góry Mysłakowice, Kowary, itp.
3 pokoje do remontu - 504 706
707
Mieszkanie - w atrakcyjnej
cenie r ynkowej (max. do 220
tys. zł). Bez pośredników. - 692
441 852
Mieszkanie 3- 4 pokojowe w
Jeleniej Górze - z wyłączeniem
bloków. Bez pośredników. Za
gotówkę! - 509 899 868
Stodołę, dom wiejski - zdecydowanie w normalnej cenie może
być do remontu Jelenia Góra
- okolice do 10km pośrednikom
dziękuję - 787 233 050
Szklarska Poręba kupię zdecydowanie minimum 5 000 m2
terenu pod budowę hotelu na 250
osób. Kontakt: mostrokraj@wp.pl
- 722 901 402
Zdecydowanie kupię 3 pokojowe na Zabobrzu II lub III. Chętnie po remoncie. - 605 720 398
Z ielona okolic a- Cieplice mieszkanie 2 lub 3 pokojowe,

najchętniej na osiedlu XX- lecia
lub okolicach, w atrakcyjnej cenie.
Powinno być usytuowane w ładnej, zielonej okolicy. - 508 269
536

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokoje z Internetem dla studentów, uczniów, firm, turystów, Gastronomia, obiekty
sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela, sale w ykładowe, pomieszczenia biurowe,
siłownia, sporty walki w Jeleniej Górze ul: Nowowiejska 43
– 075 75 250 17, 606 360 443,
606 356 064
2 osobom do wynajęcia - mieszkanie studenckie przy ul. Karłowicza. Mieszkanie na 4 piętrze w
pełni wyposażone. Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.
300zl + opłaty. Wygodny dojazd
do Kolegium Kar konoskiego,
blisko supermarketów: Kaufland,
Tesco. - 605 159 158
2 osobom wynajmę - samodzielne
mieszkanie w domku jednorodzinnym blisko UE. Samodzielne
wejście i wszystkie wygody. - 500
250 807
2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu. Kompletnie umeblowane i
wyposażone. Oferta wyłącznie
dla firm. Opłata najmu 1000 zł
(już z czynszem). Nieruchomości
- 508 240 823
2 pokojowe - Zabobrze Karłowicza, 48m, po remoncie 750 zł
plus opłaty do spółdzielni 200 zł
plus liczniki. Dzwonić po 16. - 695
804 777
3 pokojowe 40 m2 Różyckiego
- z małym balkonem wynajmę
młodemu małżeństwu lub innej

Zachełmie - piękna posiadłość i luksusowy dom, w pełni nowocześnie
wyposażony, działka 1,01 ha,
1,9 mln zł; „Partner” 075 649 50 40

Stylowe, wysokie mieszkanie w Centrum, po większościowym remoncie,
oryginalne piece kaflowe, sufity i drzwi,
4 pokoje, 89m2, 300 tyś zł;
„Partner” 075 649 50 40

Kiepury - mieszkanie dwupokojowe, II
piętro, rozkładowe i słoneczne, 54 m2,
190 tyś zł; „Partner” 075 649 50 50

Ścięgny - dom w stanie developerskim,
wykończony z zewnątrz, posesja ogrodzona, częściowo zagospodarowana,
598 tyś zł; „Partner” 075 649 50 50

Wojcieszyce - działka budowlana z
pięknymi widokami na pasmo
Karkonoszy, 2019 m2, 135 tyś zł;
„Partner” 075 649 50 50

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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sp o kojnej o s o bi e.C ena 9 5 0 (
w t ym jest czynsz) + kaucja,
mieszkanie umeblowane kontakt arturzjel25@poczta.onet.pl
– 0035876641021
3 pokojowe w centrum JG - Ładne
i duże - 691 596 024
99,33 m2 - Przy ulicy Ludowej
do wynajęcia są pomieszczenia
na działalność gospodarczo usługową z możliwością prowadzenia baru, sklepu, hurtowni,
itp. o łącznej powierzchni 99,33
m2. Pomieszczenia są na parterze, nowo wybudowane - 508
118 880
Apartament lux w centrum
- w yposażony i nowocześnie
urządzony, 1500 zł/m-c + opłaty,
nPartner - 790 359 599
Atrakcyjna lokalizacja 86m
- Nowy lokal obok marketu Jysk
i Kaufland, parking, wszystkie
media - 502 538 710
Do wynajęcia - Lokal użytkowy
w centrum Jeleniej Góry - 603
347 415
Do wynajęcia - Pomieszczenie
150m na parterze w Cieplicach

Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce,
tipserce w salonie
fryzjerskim w centrum
Jeleniej Góry
505 939 593
- 508 209 649
Do wynajęcia 3 pokojowe - w
Rybnicy pierwsze piętro ogródek
niskie koszty cena 550 zł - 508
540 698
Do wynajęcia lokal użytkowy
- centrum, 89 m2. Kopernika ul.
Jelenia Góra - 694 272 526
Do wynajęcia od 1 lutego 09
- 2 pokojowe mieszkanie umeblowane i wyposażone w niezbędny
spr zęt domow y na Z abobr zu
II obok Kauflandu, najchętniej
studentom lub firmie. Odpłatność 650 zł plus opłaty za lokal i
media. Kaucja 1000 zl - zwrotna
po zakończeniu umowy. - 604
842 511
Domek na Sylwestra - Szklarskiej Porębie na Sylwestra dla
grupy 9-11 osobowej w domku są
trzy sypialnie, dwie łazienki, kuchnia, salon z kominkiem wynajmę
na min.6 noclegów - jeśli nie
odbiorę proszę o smsa - 694
741 103
Hala o pow. 225m2 - w Jeleniej
Górze, w cenie 7000 zł mc. - 601
540 292
Kawalerka w Staniszowie umeblowana. Dojazd autobusem
nr 19, 6 km od centrum Jeleniej
Góry - 508 148 773
K limatyczny d o m e k n a
imprezy - urodziny, imieniny,
osiemnastki, półmetki, wieczory
kawalerskie i panieńskie i inne. 3
poziomy - miejsce do tańczenia,
miejsce do siedzenia (kanapy stoliki), miejsce do leżenia. Kromnów
10 km od Jeleniej Góry, Dobry
dojazd z JG. GG 8776035 -napisz
wyśle zdjęcia - 793 610 490
Lokal 70 m i 35 m - Lokal 70 m
i 35 m - 503 169 297
Lokal biurowy, usługowy - parter, okolice dworca PKP, 1500
zł + wszystkie liczniki, nPartner
- 790 359 599

Lokal handlowy - Szklarska
Poręba 785 032 707 - 075 64
32 761
Lokal na działalność - Pomieszczenie - hala - magazyn wynajmę
niedrogo. - 787 425 227
Lokal użytkowy - w centrum
Jeleniej Góry do wynajęcia - 603
347 415
Lokale 50m2 i 70m2 w J.G
- Idealne na gabinety sklepy itp.
Dobra lokalizacja - 510 124 844
Lokale pod biura - lub inną
działalność gospodarczą. I piętro.
Wszystkie media. przyjazne ceny.
lokale o różnych powierzchniach
od 15 m2 łącznie 900m2. przystępne ceny. Karola Miarki50
- 509 656 421
Malutka kawalerka w Cie plicach - Do wynajęcia malutka
kawalerka, umeblowana samodzielna dla jednej osoby. Całkowity koszt 450zł z mediami. - 609
152 257
Mam do wynajęcia - 25 m, 2
pomieszczenia z wodą i wc i piętro
na usługi biurowe lub rehabilitacyjne, solarium lub inne podobne
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Cena do uzgodnienia- 509 485
977
Mam do wynajęcia - hale/ magazyn w Lubaniu - 514 600 108
Mam do wynajęcia - lokal handlowy przy ul. 1-go Maja o pow.70
m. - 504 105 087
Mam do wynajęcia - nowy lokal w
centrum - 514 600 108
M am d o w y n a j ę c i a k a w a lerkę - tanio w Mysłakowicach
powierzchnia 33m2 ze słonecznym balkonem, duży pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój szafa
komandor bez pośredników, III p.
- 508 506 009
Miejsce w mieszkaniu dla 2
osób - Poszukuję dwóch osób do
mieszkania na Zabobrzu przy ul.
Karłowicza. Mieszkanie dwupokojowe, jasne, dogodny dojazd
do kolegium karkonoskiego i
akademii ekonomicznej. 2 pokoje,
kuchnia łazienka pr zedpokój.
Blisko do supermarketów Tesco
oraz Kaufland. 300zl/os. + opłaty.
- 605 159 158
Mieszkanie 2 pokojowe - z
balkonem oraz piwnicą w nowo
w yremontowanym bloku pr zy
ulicy Różyckiego. Mieszkanie w
pełni wyposażone, 800zł (w tym
czynsz) + media. Wolne od zaraz.
- 512 657 555
Mieszkanie dla młodych - mam
do wynajęcia 2 pokoje z aneksem
kuchennym, łazienka, parter w
domku z niekrępującym wejściem.
700zł miesięcznie. Jelenia Góra
ul. Sobieskiego - 693 539 968
Mieszkanie dwupokojowe - od
grudnia ładne dwupokojowe kompletnie umeblowane mieszkanie.
Nowe budownictwo z monitorowanym parkingiem. Chętnie firmie na
dłuższy okres czasu. Cena 1000
zł + rachunki - 605 419 623
Mieszkanie na Słowackiego
- 50 m po remoncie - 1000zł +
liczniki - 721 824 886
Na kancelarie lub gabinety - duże
mieszkanie do wynajęcia - ścisłe
centrum Jeleniej Gór y. - 513
018 455
Nieruchomości - Wynajmę
lokal użytkowy 70m w ścisłym
centrum Jeleniej Góry na handel,
usługi, biuro - 504 105 087

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

Pokój dla dziewczyny - Pokój
jednoosobow y w mieszkaniu
dwupokojowym w drugim również
jedna osoba/ odnajmę potrzebującej dziewczynie. ZABOBRZE.
Jest tu wszystko wg oczekiwań i
potrzeb. Mail ira45@onet.eu 400
zł. - 664 310 83
Pokój dla kuracjusza - 1 lub 2
pokoje do wynajęcia w domu w
Cieplicach dla kuracjuszy. Samodzielne mieszkanie z kuchnią i
łazienką, niedaleko do centrum
uzdrowiskowego. - 887 599 282
Pokój dla zaocznych - pokój
dla max 4 osób w centrum na
weekendy - 785 157 185
Pokój do wynajęcia - 2 osobowy
- 790 405 342
Pomieszczenia biurowe - w
centrum Jeleniej Góry - 075 767
61 53
Poszukujemy - 2 osób do
pokoju w mieszkaniu 3 pokojow ym ko ło Teatru. Mieszkanie
umeblowane z możliwością podłączenia internetu, cena 250zł +
media od osoby. 663 335 833 lub
791 230 223
Poszukuję współlokatorki - do
mieszkania 2 pokojowego, mogą
być to również 2 osoby do dużego
pokoju - mieszkanie znajduje się
na ulicy Kiepury (Zabobrze III)
czekam na kontakt pilne - 669
475 333
Poszukuję współlokatorki - do
pokoju na mieszkanie 200 zł +
rachunki. Internet + kablówka.
- 605 198 368
Poszukuję współlokatorki młodej do pokoju na mieszkanie
200 zł czynsz + rachunki. Internet
+ kablówka. - 605 198 368
Powierzch nia rek lamowa
- Mam do zagospodarowania
ścianę szczytową budynku wielorodzinnego, czteropiętrow y
przy ul. Szymanowskiego ( droga
krajowa nr 3 w stronę Wrocławia).
Kontakt: logan_85@wp.pl – mail
Szukam - dwóch osób do pokoju
w mie s zkaniu 3 p o koj ow y m,
łazienka, kuchnia. Mieszkanie
umeblowana, możliwość podłączenia Internetu. 250 zł + rachunki
od osoby. 663 335 833 - 791
230 223
Szukam osoby do pokoju - koszt
250 + rachunki. Ul. Kiepury - 607
467 779
Szukam współlokatorki - Szukam spokojnej współlokatorki do
dwupokojowego mieszkania za
Zabobrzu. - 609 806 027
Szukam współlokatorów - najlepiej para, do mieszkania dwupokojowego, jeden pokój jest już
zajęty. Mieszkanie w Cieplicach,
umeblowane, opłata 260zł od
osoby (w tym wliczone ogrzewanie)+ rachunki - 603 133 196
Szukamy - 2 osób do pokoju
2 osobowego w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie 3 pokojowe,
łazienka, kuchnia, wszystko umeblowane możliwość podłączenia
Internetu. Mieszkanie znajduje się
na ulicy Wojska Polskiego (koło
Teatru), dogodny dojazd do KK i
UE. Cena 250zł/os + liczniki. 663
335 833 - 791 230 223
Tanio - lokal handlow y - w
Szklarskiej Porębie 783 032 707
- 075 643 27 61
Współlokatorka - do pokoju
w mieszkaniu w centrum miasta
(Podwale). 300zł. plus media
- 603 477 482
Współlokatorkę - Poszukuję pilnie do pokoju w mieszkaniu
w centrum miasta (Podwale).
280zł. plus media. Miłe towarzystwo, swobodny dostęp do kuchni
i łazienki. - 603 477 482
Współlokatorkę - Poszukuję pilnie wspó ł lokatorki do
pokoju, mieszkanie w centrum
miasta (Podwale, koło „Atrapy”),
300 zł + media, proszę dzwonić po
godzinie 20:00 - 783 649 379
W ydzier ż awię lokal 45m2
- na działalność różną, biuro,
ciucholand itp. W Janowicach
Wielkich w centrum. Wc, woda
ciepła, alarm, magazynek. Kraty
- 603 223 922
Wydzierżawię pole – ok. 5 ha
- 661 108 840
W ynajmę - pokój dla dwóch
osób w mieszkaniu 3 pokojo wym na ulicy Wojska Polskiego
(niedaleko Teatru). Cena 250zł +
rachunki od osoby. 663 335 833
- 791 230 223
W ynajmę 3 pokojowe 48m2
Zabobrze - z małym balkonem,

świetna lokalizacja, w ynajmę
młodemu małżeństwu albo innej
spokojnej osobie, 950 zł (w tym
jest już czynsz) + kaucja. Kontakt
e-mail : arturzjel25@poczta.onet.
pl - +353876641021
Wynajmę lub sprzedam - mieszkanie 2 pokoje 66 m2 umeblowane przy ul. Kadetów 7 i piętro,
kuchnia, łazienka, 2 pokoje, przestronne od zaraz, wysoki standard
umeblowane, kuchnia w zabudowie koło Kolegium Karkonoskiego
- 508 222 148
Wynajmę od 1 stycznia 2009
- 2 pokojowe mieszkanie, umeblowane, z podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego,
na Zabobrzu, niedaleko Jubilata.
Odpłatność 900zł + czynsz (w tym
woda) + media (gaz, prąd). Kaucja
zwrotna po wygaśnięciu umowy
- 1000zł - 609 601 604
Wynajmę sklep spożywczy okolice Zgorzelca - 500 058 370

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszkanie dla 6-cio osobowej rodziny od 20-11-08 tanio
częściowo umeblowane 664
385 639
2 pokojowe od zaraz - mieszkanie
na Zabobrzu umeblowane dla
studentów NPindyk - 075 75 235
05 i 607 270 989
2 pokojowego na Zabobr zu młode mał żeństwo poszukuje
do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu. Tanio - 512
284 030
22- letnia dziewczyna pilnie
szuka pokoju do wynajęcia lub
nie drogiej kawalerki. Agnieszka
- 790 227 001
Garaż - Os.Widok - Cieplice
- 887 420 967
Karpacz, Miłków lub Ścięgny Szukam niezależnego mieszkania
do wynajęcia na 1 rok. Zadbane,
w przyjaznym otoczeniu. Rodzice
z dzieckiem. Najchętniej w Miłkowie. - 509 202 060
Kawalerka - w Jeleniej Górze.
Bez pośredników. - 504 669 115
Kowary - M łode, spokojne,
niepalące małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w
Kowarach lub okolicy, najchętniej
od grudnia. - 607 076 242
Lokal 20-30 m2 - na sklep z
odzieżą używaną, Jelenia Góra
lub Cieplice. - 668 300 609
Lokal na sklep - Poszukuję
lokalu handlowego w Jeleniej
Górze ścisłe centrum - 608 613
065
Lokal na Sylwestra - Lokal z
nagłośnieniem, kanapami etc.
z możliwością podłączenia się
własnym sprzętem w okolicach
od Szklarskiej - 30 osób jest to
spokojna grupa (za ewentualne
szkody zapłaci sprawca), cena za
Sylwestra rozsądna. 601 972 045
- 782 496 605
Lokal na Sylwestra - Lokal z
nagłośnieniem, kanapami etc.
z możliwością podłączenia się
własnym sprzętem w okolicach
od Szklarskiej po jG, 30 osób jest
to spokojna grupa (za ewentualne
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szkody zapłaci sprawca), cena za
Sylwestra rozsądna 601 972 045
- 782 496 605
Lokal użytkowy - Wydzierżawię
lokal użytkowy do własnego zagospodarowania, okolice centrum
miasta - 661 108 840
Mieszkanie - 2 pokojowe lub
kawalerkę, ale dużą w Jeleniej
Gór ze lub w okolic ach - 782
805 822
Mieszkanie - 2 pokojowego lub
kawalerki obojętnie gdzie aby w
Jeleniej lub Cieplice do 600 zł +
oczywiście media - 782 805 822
Mieszkanie 2 pokojowe lub
kawalerka - Cieplice - okolice
osiedla XX-lecia - w rozsądnej
cenie. Kontakt po godz. 16:00
- 513 724 214
Na d ługi okres w Cieplic ach
- Młoda para z trzymiesięcznym
dzieckiem pilnie wynajmie mieszkanie 2-3 pokojowe w Cieplicach.
Koszty ok. 500zł. Pilne! - 513
556 324
Pilnie - lokal - o powierzchni
250-400 m2 od zaraz może być
do drobnego remontu w Jeleniej
Górze, najlepiej przy głównych
drogach. Powierzchnia z magazynem i częścią handlową - 602
304 448
Pilnie - mieszkanie lub kawalerkę w okolicy Jelenia Góra lub
poza JG - 512 204 020
Pilnie najmę 2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu do 900 zł plus
liczniki - 669 620 071
Pilnie wynajmę - mieszkania 2
pokojowe lub kawalerkę na Zabobrzu do 900zł - 665 682 406
Pilnie w ynajmę - poszukuję
małego mieszkanka do wynajęcia
w Jeleniej Górze bądź w okolicy.
- 692 669 718
Poszukuję - kawalerki lub
mieszkania 2 pokojowego na
Zabobrzu, niedrogo - 607 586
605
Poszukuję garażu - Lokalizacja bez znaczenia Kontakt gbk2@
op.pl - 791 354 292
Poszukuję kawalerki - Jelenia Góra lub pobliska okolica
- niedrogo dregurn@gmail.com
– mail
Poszukuję mieszkania - umeblowanego, z lodówką, pralką w
rozsądnej cenie w Jeleniej Górze.
Górna granica to 1000 zł. Chętnie
od zaraz - 606 230 898
Stara Kamienica i okolice Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia - 785 255 931
Szukam do wynajęcia - mieszkania 2 pokojowego, niedrogo,
Centrum, Cieplice, Zabobrze.
(Pośrednikom dziękuję) 791 122
031 - 791 286 831
Szukam kawalerki - najlepiej na
parterze lub pierwszym piętrze
- 888 872 887
Szukam mieszkania - w rozsądnej cenie. Umeblowanego choć
podstawowo 791 286 831 - 791
122 031 791 286 831
Szukam pokoju tanio - pracuje,
uczę się, jestem cichy i spokojny
- 725 517 740
Szukamy do wynajęcia! - Para
wynajmie mieszkanie, umeblowane w Jeleniej Górze. - 504
030 815
Szukamy mieszkania - Para
szuka pokoju lub kawalerki do
wynajęcia w Jeleniej Górze - 601
826 209
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W centrum Jelonki 2 pokoje - 2
pokoje kuchnia łazienka mieszkanie umeblowane lokalizacja 1Maja
koło kościoła Garnizonowego
600zł+opłaty-czynsz bardzo niski
ok. 100zł - 660 695 180
Wrocław - mieszkania – Krzyki
- Stare Miasto. Interesuje mnie
kawalerka lub 2-pokojowe w rozsądnej cenie - 518 565 986
Wynajmę - Rodzina wynajmie
mieszkanie do 700 zł. miesięcznie
+ rachunki - 516 777 209
W ynajmę halę ok. 20 0 m wynajmę halę ok. 200 m - 603
347 415
Wynajmę lokal - Wynajmę lokal
w Jeleniej Górze, pow. 40m z
zapleczem i WC. Pośrednikom
dziękuję serdecznie!!! - 662 205
911
Wynajmę mieszkanie - w okolicach Szklarskiej Poręby Piechowice. - 606 215 326

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
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
Zamienię własnościową - kawalerkę czynsz 18 zł na m -c w
Piechowicach na większe może
być czynszowe zadłużone lub do
remontu - 667 556 932
Zamienię mieszkanie własnościowe 38m/ III piętro/ na równorzędne do II piętra. Zabobrze.
Z amienię mieszkanie k wate runkowe 41m. w Karpaczu na 2
pokoje w Jeleniej Górze. - 663
518 272
Zamienię na większe - Zgm 1
pokój, kuchnia, niski czynsz, 25
metrów na większe najlepiej dwupokojowe. Może być do remontu
- 500 490 882
Mieszkanie na dom - mieszkanie dwupoziomowe na dom w J.G
lub bliskiej okolicy - 512 167 776
Zamienię - na dwa mniejsze
może być zadłużone pilnie - 504
132 851
Zamienię socjalne - trzy pokojowe mieszkanie socjalne 58m2,
po remoncie II piętro, w centrum,
na większe czteropokojowe do
drugiego piętra, w centrum Jeleniej Góry lub Cieplic. (uwaga!!!
mieszkanie dla osób, z dochodem
505 brutto na członka rodziny)
- 605 611 421
Nieruchomości - zamienię
- mieszkanie komunalne 55m w
Szklarskiej Porębie Dolnej, po
kapitalnym remoncie, dwu poziomowe na podobne lub większe
w Jeleniej GÓrze lub okolicach
- 605 582 274
3 pokoje na mniejsze - 3 pokojowe
na Zabobrzu. 63m2. rozkładowe,
bardzo słoneczne na 2 pokojowe
również na Zabobrzu - 669 476
774
Zamiana - 2 pok. czynszowe
w Jeleniej Górze na podobne w
Cieplicach lub Sobieszowie - 728
325 325
M ieszkanie 2 p o ko j o w e (52m) w Miłkowie (k/Karpacza)
na podobne w Jeleniej Górze lub
okolicach. (Dzwonić po 18.00)
- 665 886 132
Zamienię na większe - Mieszkanie komunalne 38,5 m2 w Jeleniej Górze,

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

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

ul. W. Pola 15; 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 075 6414051, +48 0507100227,
+48 0507100230
fax: +48 075 6419443

CITROEN C4
Rok produkcji: 2006, 136 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 110 KM (81 kW),
Pojemność skokowa: 1600 cm3, olej napędowy, złoty-metalic, cena – 28900.Wyp:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka,
tempomat, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna.
Pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony.

MERCEDES A 180
2006r A180 CDI-Rok produkcji: 2006,
64 000 km, Skrzynia biegów: manualna,
Pojemność skokowa: 1800 cm3, olej napędowy, czarny-metalic, cena – 41900.Wyp:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

OPEL ZAFIRA
Rok produkcji: 2006, 144 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
1900 cm3, olej napędowy, niebieski-metalic, cena – 42900.Wyp: ABS, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
ESP, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy
właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy.7-OSOBOWY!!!

PEUGEOT 407
Rok produkcji: 2005, 118 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 136 KM (100
kW), Pojemność skokowa: 2000 cm3, olej
napędowy, cena -grafitowy-metalic, cena
– 36900.Wyp: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
welurowa tapicerka, tempomat, czujnik
deszczu, ESP, światła przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

VOLVO V50
Rok produkcji: 2006, 132 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 110 KM (81 kW),
Pojemność skokowa: 1600 cm3, olej
napędowy, czarny-metalic, cena – cena41900.Wyp: ABS, el. szyby, el. lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
tempomat, kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

RENAULT LAGUNA
Rok produkcji: 2005, 125 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 120 KM (88 kW),
Pojemność skokowa: 1900 cm3, olej napędowy, grafitowy-metalic, cena – 29900.
Wyp:ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer,
tempomat, ESP, kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

VW TOUAREG
Rok produkcji: 2004, Skrzynia biegów:
manualna, Moc: 180 KM (132 kW), Pojemność skokowa: 2500 cm3, olej napędowy,
przebieg 212000, czarny metalic, cena
-70 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, alufelgi, system nawigacji, centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
przyciemniane szyby, pod. przednia szyba,
serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

RENAULT SCENIC
Rok produkcji: 2006, 149 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
1500 cm3, olej napędowy, grafitowy-metalic,
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
centralny zamek, poduszka powietrzna,
radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, pierwszy
właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony-CENA – 29900

TOYOTA AVENSIS
Rok produkcji: 2005, 125 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 116 KM (85 kW),
Pojemność skokowa: 2000 cm3, olej
napędowy, złoty-metalic, cena - 43900
WYP: ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka
powietrzna, radio / CD, wspomaganie
kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, tempomat, ESP, światła
przeciwmgielne, kierownica wielofunkcyjna,
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO,
sprowadzony, bezwypadkowy

VW PASSAT COMBI
Rok produkcji: 2006, 158 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 105 KM (77 kW),
Pojemność skokowa: 1900 cm3, olej napędowy, granatowy, cena -39 900 PLN
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
ASR, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer, tempomat, pierwszy
właściciel, serwisowany w ASO, sprowadzony, bezwypadkowy

1 pokój + kuchnia (bez łazienki)
zamienię na większe do remontu
lub zadłużone. - 506 122 208
Zamienię na mniejsze - mieszkanie własnościowe w Piechowicach, 3 duże pokoje, prawie 90
m, na mniejsze w Cieplicach lub
Jeleniej Górze (najlepiej stare
budownictwo) - 698 821 87
Spó łdzielcze- lokatorskie - 40m2, 2 pokoje, na Zabobrzu II zamienię na większe - tel.
po godz. 15-tej. - 509 503 333
Kawalerka własnościowa na
większe - na ul. Transportowej
zamienię na większe chętnie w
Cieplicach - może być w starym
budownictwie do remontu - 668
476 019

PRACA
DAM PRACĘ
2 2 .11. 2 0 0 8 - opieka N iemcy
- Opieka nad mężczyzną, na południe od miejscowości Stuttgart,
Pan wymaga opieki, gotowanie
należy do szwagierki podopiecznego. Obecnie przeby wa tam
zmienniczka, z którą należy się
zmieniać w systemie 6 t ygo dniowym. Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań - 075 724 89 60
Avon - Poszukuję osób z Jeleniej Góry i okolic chętnych do
współpracy z Firmą Kosmetyczną
Avon. Firma oferuje atrakcyjne
zarobki, profesjonalne szkolenia,
kompleksową obsługę i wspaniałe
prezenty. Zadzwoń - pomogę Ci
wystartować 075 75 584 48 - 606
736 939
Avon zostań konsultantką - Avon
p o s zukujemy ko nsult antek z
Jeleniej Góry i okolic, Prezenty
na powitanie , Wysoka Prowizja
, Szkolenia Kosmetyczne, e-mail
- avon26@amorki.pl
Budowlańców - chcących
pracować fachowców zatrudnimy. Ciągłość zleceń gwarantuje
umowa o pracę, dobre zarobki.
Kontakt od 16-18.00 - 503 069
600
Centrum rekrutacji kadr - Zarejestruj się w CRK- Centrum Rekrutacji Kadr - Agencji Pośrednictwa
Pracy - dla pracowników i specjalistów z różnych branż. Jelenia
Góra ul. Wiejska 29 - 075 75
439 65 biuro@crk-kadra.pl - 605
661 481
Ciekawa, dobrze płatna - Praca
jako zajęcie stałe lub dodatkowe.
Nowoczesna branża, pełne, bezp łatne szkolenie od podstaw,
bardzo dobre wynagrodzenie.
Bezpłatna licencja! Możliwość
szybkiego rozwoju zawodowego.
Zadzwoń, by umówić się na spotkanie. - 792 128 282
Dla mężczyzn - Do 28 lat zatrudni
firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Dobre zarobki i
możliwość rozwoju. - 662 779
515
Do ochrony z grupą inwalidzką
- Firma Solid Security zatrudni na
stanowisko. Pracownika ochrony
fizycznej bez licencji z grupą
niepełnosprawności - na terenie
Jeleniej Góry - obiekt przemysłowy Oferujemy: - pracę od zaraz
- regularne terminy wypłat Oczekujemy: - grupy niepełnosprawności - niekaralności - nienagannego
przebiegu pracy zawodowej Zgłoszenia Legnica, ul. Poznańska 25
- 076 85 22 700
Do telefonicznej obsługi klienta
- Wynagrodzenie 1000,00 PLN +
premia. CV na adres: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 539 28
D o w s p ó ł p r a c y a m b i t nyc h Poszukuję ambitne osoby do
współpracy w dziedzinie (Ochrona
prawna dla firm i osób fizycznych)Możliwość dużych i pasywnych
dochodów - 509 029 334
Do zabiegów kosmetycznych
- Poszukujemy młodych, komunikatywnych pań do wykonywania
zabiegów pokazowo- pielęgnacyjnych w gabinecie w Jeleniej
Górze. Okres wdrożenia 3 tygodnie - płatny! zgłoszenia mail:
castana666@interia.pl z dopiskiem „zabiegi” - 723 432 336
Dobra praca - bezpieczna i
dobrze płatna praca w Duren okolice Kolonii, przy opiece nad 90
letnią kobietą, wynagrodzenie 900
euro na 1 miesiąc pracy. Poszukuję 2 osób do opieki ZDROWIE600981756 - 600 981 756

Dobrze płatna praca - Dam
dobrze płatną prace wiek 25-40
lat. - 662 040 467
Doradca klienta - Jeśli masz
w ykształcenie min średnie,
roczne doświadczenie w sprzedaży produktów, wysoką kulturę
osobistą oraz jesteś nastawiony
na realizację celów sprzedażow ych do ł ącz do najlepszych!
Swoje CV prześlij na adres: rekrutacja@skok-kopernik.pl w temacie
wpisując - Doradca Jelenia Góra
- 032 330 65 79
Firma zatrudni - Zatrudnimy
osoby na umowę zlecenie do
sprzątania. - 500 408 839
Firma zatrudni murarzy - Firma
Budowlana zatrudni murarzy - 507
445 930
Fizjoterapeuta - Fizjoterapeuta - 693 356 006
Fizjoterapeuta - Hotel Promyk w Karpaczu poszukuje fizjoterapeuty - 693 356 006
Grafik komputerowy - zatrudnię
na etat grafika komputerowego.
Osoby zainteresowane, prosimy o
przesłanie CV na adres: rekrutacja@is24.pl - 075 75 54 944
Handlowiec branży IT - zatrudnię handlowca Wymagania: znajomość branży IT, umiejętność
pracy w gr upie, prawo ja zdy
Kontakt rekrutacja@is24.pl - 075
75 54 944
Hotelarstwo i turystyka (hit)
- kucharz, kelner, barman, recepcjonista, pomoc kuchenna, pokojówka - zarejestruj się w Banku
Informacji Kadrowej Hotelarstwa
i Turystyki (BIK HIT) powstałym
przy CRK- Centrum Rekrutacji
Kadr - Jelenia Góra ul. Wiejska
29 tel.075 75 43 965, biuro@crkkadra.pl - 605 661 481
Inżynier budownictwa lądowego - Firma z branży energii
odnawialnej zatrudni inżyniera
budownictwa lądowego - miejsce
pracy Jelenia Góra, CV na e-mail:
agropracownia@gmail.com – 0
K asjer - s p r z e d a w c a - W
związku z ot warciem nowego
sklepu sieci „ŻABKA” w Jeleniej
Górze na ul. Morcinka poszukujemy pracowników na stanowisko kasjer/sprzedawca. - 600
372 731
K elner / - ka - H o t e l ‘J a n ’
zatrudni kelnerów/-ki, znajomość
języka niemieckiego - 501 224
729
Kelnera / kelnerkę - na bardzo dobrych warunkach - 502
655 943
Kelnerka - do pracy w Pensjonacie w Karpaczu. Praca Stała
- 602 126 895
Kelnerka - Piz zeria 16V Sobieszów - przyjmiemy kelnerkę
- może być studentka - 512 248
688
Kelnerka - ze znajomością
języka niemieckiego do Pensjonatu w Karpaczu - 691 957 276
Kelnerka Szklarska Poręba
stała praca - Pizzeria - Kelnerka
najlepiej 25-40 lat. Stała praca
dobre warunki dwu zmianowo.
Tylko poważne oferty - 608 642
870
K elner ó w b a r m a n ó w d o
restauracji - w Mysłakowicach na
dobrych warunkach pracy i płacy,
od zaraz. - 514 352 521
Kierownik magazynu - MPT
OAZA Wymagane doświadczenia
w branży spożywczej. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i
płacy, oferty prosimy przesyłać na
adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl
lub fax 075 646 60 62
Konsultant salonu Play Doradca ds. sprzedaży Wymagania: odpowiedzialność, kultura
osobista, pasja i zaangażowanie
w obowiązki. CV z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres:
jeleniagora.sud@mptelec om.
com.pl wpisując w temacie maila:
Jelenia Góra - 790 030 021
Kosmetyczka - hotel Konradówka w Karpaczu zatrudni w
gabinecie kosmetycznym kosmetyczkę. Oferujemy liczne szkolenia. hotel.konradow@pro.onet.pl
- 075 76 18 173
Kosmetyczka - Hotel Konradówka zatrudni kosmetyczkę - 075
76 18 173
Kosmetyczka - Z atr udnię
kosmetyczkę w salonie kosmetycznym - 519 811 865

Kucharka na święta i Sylwestra - kucharkę/kucharza na okres
świąteczno-noworoczny lub na
stałe, praca w niewielkim pensjonacie na dobrych warunkach w
miłej atmosferze - 075 76 10 241
i 509 663 241
K u c h arka / k u c h arz Poszukuję osoby na stanowisko
kucharki/kucharza do pensjonatu
- restauracji. 509 663 241 - 075
76 102 41
Kucharz - z dużym doświadczeniem w kuchni śródziemnomorskiej prowadzeniu gastronomii,
a także w urządzaniu od podstaw nowo otwieranych punktów
gastronomic znych poszukuje
pracy na terenie Jeleniej Góry i
okolic. - 603 313 601
Kucharz / pomoc kuchar za
- Hotel „ Alpejski” **** zatrudni
kuc har z a /p o m o c kuc har z a z
doświadczeniem. CV wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać na
adres: biuro@alpejski.pl. W tytule
prosimy wpisać: KUCHARZ - 601
775 278
Lubisz kosmet yki? - Lubisz
kosmetyki? Chciałabyś ich mieć
coraz więcej i kompletnie za
darmo? Nic prostszego! Zadzwoń,
a ja wprowadzę Cię w Świat firmy
Avon. Z arabiasz nawet 40%!
Oprócz tego dostajesz za darmo
kosmetyki! Nie zajmuje to wiele
czasu, a przyjemności dostarcza
bardzo dużo! Nie masz nic do
stracenia! W każdej chwili możesz
zrezygnować. - 605 159 158
Masa ż ysta , kosmetyczka Hotel Konradówka w Karpaczu,
zatrudni masażystów i kosmetyczki - 075 761 81 73
Mobilny doradca - Agencja
Finansowa, poszukuje Doradców.
Oferujemy: szkolenia, umowę o
pracę, wynagrodzenie stałe + prowizję, telefon, palmtop, samochód
w zależności od wyników. Wymagamy: min wykształćenie średnie,
zaangażowania, nastawienia na
cel. CV proszę przesłać na adres :
katarzyna.ziembicka@pbspolska.
com.pl - 515 227 065
Murarza do murków z kamienia
- przyjmę kamieniarza do stawiania murków, ogrodzenia, schodów
z kamienia rzecznego w przesiece
pr zy budynku dwurodzinnym,
oferuję dużo pracy tylko dla osoby
znając ej się na budowaniu z
kamienia - 500 214 133
Murarzy tynkarzy zatrudnimy
- umowa o pracę, dobre zarobki,
kontakt od 16-18.00 - 503 069
600
Niania do 3,5 letniego dziecka
- dziewczynki w wymiarze ok. 4
godzin. Po południu - 509 322
667
Nie wymagamy doświadczenia
- Zatrudnimy i przeszkolimy pod
kątem różnych stanowisk - 75
764 70 17

Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza
- 075 76 10 007
- 601 598 769
Obsługa e-mail - Poszukuje pilnie pracownika do obsługi e-mail.
Oczekujemy poważnych zapytań
o d osób, k tóre c hc ą z arobi ć
poważne pieniądze. Informacje
na e-mail wioletaweso@interia.
pl – mail
Oferta dodatkowego dochodu
- Pos zukuje osób, z k tór ymi
stworzymy bardzo duży zespół
współpracowników który umożliwi
nieograniczone możliwości zarabiania w branży perfumeryjnej.
Oferta skierowana jest głownie
dla osób dynamicznych, wytrwale
dążących do osiągnięcia wyznaczonego celu oraz osób chcących
zająć się dystrybucją produktów
FM GROUP w celu dodatkowego
zarobku - slawek403@poczta.
onet.pl GG5880348 - 663 777
093
Oferta pracy - Szukasz interesującej i ambitnej pracy? chcesz
zarabiać duże pieniądze? Potrafisz zarządzać swoim czasem?
Do ł ąc z do naszego zespo ł u!
Profi Credit Poland- t woją
szansą na finansową niezależność. emeil:menadzer-ka@wp.pl
– 792257299
Operator koparko-ładowarki
- Firma z Jeleniej Góry zatrudni na
b.dobrych warunkach operatora
koparko-ładowarki - 502 100 019

Opieka nad dzieckiem - szukam
doświadczonej opiekunki do 2
letniego chłopca z okolic Sobieszowa, opieka od godz. 7:30 do
godz. 12:30 - 609 523 831
Opieka nad kobietą okolice Stuttgartu - Opieka na Panią w wieku
74, poruszającą się samodzielnie.
Pomoc w ubieraniu, myciu itp.
Wyjazd na 06.12.2008 - 075 72
48 960
O pieka n a d m a ł ż e ń s t w e m
okolice Tubingen - Państwo są
sprawni fizycznie, bardzo komunikatywni, oczekiwane prawo jazdy
i znajomość języka na poziomie
komunikatywnym. Pomoc w podstawowych czynnościach takich
jak: gotowanie, sprzątanie - 075
72 48 960
O pieka Niemcy 0 3.01. 20 0 9
- Opieka nad kobietą 83 lata, w
okolicach Goeppingen, po wylewie, niewiele mówi, porusza się o
wózku lub leży w łóżku, konieczna
jest umiejętności przesadzania i
znajomość pielęgnacji osoby w
łóżku, podopieczna nosi pieluchy.
Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Pr zemys ł owa 4b, 5 9 - 8 0 0
Lubań - 075 724 89 60
Opieka Niemcy na 29.11.2008
- Opieka nad kobiet ą , osoba
leżąca. Podopieczna jest osobą
dement y wną. Od opiekunki
wymaga to przede wszystkim
umiejętności pielęgnacji osoby
leżącej. Świetne dla Pani, która
zamierza zgubić zbędne kilo gramy w dobrej atmosferze. Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań
- 075 724 89 60
Opieka w Niemczech - Praca
dla Pań przy opiece nad osobami
starszymi w Niemczech(okolice
Frankfurtu).Wynagrodzenie od
1000 euro plus zwrot kosztów
za dojazd w wysokości 150 euro.
Tomasz Bira 511 844 939 - 077
435 40 75
Opiekunka - Poszukuję Pani do
opieki nad 6-o letnią dziewczynką
722 099 641 - 697 021 971
O soby na inwent ar y z ac j ę Poszukujemy młodych osób do
p r ze p r owa dze ni a inwe nt ar y zacji 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
O soby na inwent ar y z ac j ę Poszukujemy młodych osób do
p r ze p r owa dze ni a inwe nt ar y zacji 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 kontak t telefoniczny. - 6 6 4
043 530
Pensjonat w Karpaczu zatrudni
- recepcjonistkę od zaraz - 075 76
16 379
Pensjonat w Karpaczu zatrudni
do pracy na stanowiska: recepcja
( język, komputer) i kucharza lub
kucharkę - 075 76 19 719
Pilnie - chętnych do współpracy
w branż y ubezpiec zeń - 6 63
955 044
Pilnie p o s zukuj ę opiekunk i
- do 6 letniej dziewczynki - 601
754 639
Płytkarzy zatrudnię - dobre
warunki płacy - 666 864 576
Pomoc kuchenna - do pracy w
Pensjonacie w Karpaczu. Praca
stała - 602 126 895
Poszukiwany DJ na Sylwestra
- Pilne. Hotel w Karpaczu. 664 499
810 - 75 61 20 003
Poszukuję do wspó ł pracy
- Dziedzina - Ochrona prawna
dla firm i osób fizycznych. - 509
029 334
Poszukuję kelnerki - z doświadczeniem. Gwarantowane umowa
o pracę, pakiet socjalny. - 698
569 440
Poszukuję pracownika - do
obsługi e-mail. Wysokie wynagrodzenie! Więcej informacji:
bartgruza@wp.pl - 605 983 390
Praca - kierowca 21 lat podejmie pracę kat.c - 669 884 754
Praca dla fachowca elektryk
- Przyjmę do pracy fachowca od
napraw urządzeń gastronomicznych (zawód elektryk) serwisant,
wymagane prawo jazdy kat.B,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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dobr ze p łatna (praca Jelenia
Góra) - 603 847 786
Praca dla inteligentnych - Jeżeli
jesteś ambitny, inteligentny i
wytrwały oraz chcesz od życia
czegoś więcej zadzwoń - 785
456 586
Praca dla kelner a / kelner k i
- Hotel w Cieplicach poszukuje
kelnerów/kelnerki z doświadczeniem zawodowym. Wymagania:
rzetelność, uczciwość, obowiązkowość - 665 501 228
Praca dla uczniów i studentów
- Zatrudnię osoby uczące się (1726lat) na terenie hipermarketu w
Jeleniej Górze na stanowiska:
pracownik hali, kasjer. Oferujemy: umowę zlecenie, dogodne
godziny pracy, bezpłatne szkolenia, nowe stawki godzinowe.
Wymagana książeczka sanepidu
- 664 043 530
Praca dodatkowa - ABC zatrudni
osoby z samochodem do dystrybucji bezpłatnych książek telefonicznych na terenie: Jeleniej
Góry, Lwówka, Wlenia i okolic.
- 660 339 624
Praca w Holandii - na kontrakt
dla mężczyzn i kobiet, różne stanowiska. Kontakt: ALMA VAR, ul.
Działkowicza 32A, Jelenia Góra;
e-mail:almavar@almavar.pl - 075
647 44 02
Praca w Holandii, dla 2 kobiet
- do 30 roku życia, praca przy
gospodarstwie rolnym. Wyjazd od
29 grudnia - 075 75 23 230
Praca w Niemczech - opiekunki
do osób starszych w Niemczech,
podstawy j.niemieckiego wymagane - 509 908 822
Praca w Pradze - pilne - Poszukiwani pilnie Polacy do pracy w
firmie outsourcingowej w Pradze
czeskiej, wymagana średnia znajomość j. angielskiego, obsługa
komputera, prac a polega na
obsłudze firm w Polsce w sprzęt
H P. CV p o angielsku można
wysłać pod mój adres: mmwesolowska@interia.pl. Praca na pełny
etat, dobre warunki placowe,
projekt zaczyna się od końca
listopada, wiec jest to pilna oferta
- +42 723701884
Praca w pralni - Hotel „Jan”
zatrudni osoby do pracy w pralni
- 501 224 729
Praca w sklepie w Cieplicach
- w sklepie spożywczym Pani na
rencie lub emeryturze. Wymagania: Znajomość kasy fiskalnej
Doświadczenie w handlu - 697
222 334
Pracownika ochrony zatrudnię - Kroeber Security Pl sp. z o.o.
Zatrudni pilnie licencjonowanych
pracowników ochrony do pracy/
grupa interwencyjna/ w Szklarskiej Porębie i okolicach. Pracę
proponujemy również ludziom
bez licencji, ale z branży ochroniarskiej z doświadczeniem - 516
067 930
Programista asp/ vb/sql Poszukujemy programisty. Wymagania: HTML, ASP, VBScript,
SQL, komunikatywny angielski
CV w języku angielskim należy
pr zes łać na adres: declanf@
advancedfieldsolutions.com Interview odbędą się w poniedziałek i
wtorek 10.11 i 11.11.2008 w Jeleniej Górze - 607 414 164
Przedstawiciel handlow y
T.P. S.A. - Zapewniamy motywacyjny system wynagrodzeń, szkolenia oraz miłą atmosferę pracy.
Mile widziane prawo jazdy kat.
b, znajomość branży telekomunikacyjnej. CV proszę przesyłać
na adres a.lisik@herbatele.com
- 510 046 926
Przy budowie boisk w delegacji - zatrudni spółka. Wysokie
zarobki min. 2000 / rękę, wszystkie świadczenia ( dieta, hotele).
P r e f e r o w a n e „ z ł o t e r a c z k i ”,
doświadczenie w budownictwie,
wiek powyżej 35 lat. mail: kozlowiecki@arim.com.pl - 601 148
414
Przyjmę do pracy - przy wykończeniach wnętr z budowlańca
(kafelki, gładzie, regipsy, malowanie, tynki) - 667 879 813
Przyjm ę do pracy dekar z y
- na dobrych warunkach. - 603
280 275
R ecepcjonistka - H o t e l
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie
zatrudni recepcjonistkę - 075
752 80 00
Rehabilitacja - Potrzebna
rehabilitantka do ćwiczeń z dzieckiem 10 miesięcznym - metoda

Vojty - codziennie. - 660 477
665
Reprezentant handlow y Dialog - poszukuje kandydatów
do pracy w charakterze Reprezentanta Handlowego, teren działania: Jelenia Góra, Zgorzelec,
Lubań, Bolesławiec, Kamienna
Góra/, umowa – zlecenie, wynagrodzenie prowizyjne 2500
- 4000zł, e-mail:danuta.kutkowska@dialog.pl - 605 221 281
Sprzedawcę - do sklepu spoż y wczo - mięsnego w Jeleniej
Górze - 606 991 160
S przeda ż b e z p o ś r e d n i a Możesz pracować ile chcesz i
kiedy chcesz, możesz zamawiać
kosmetyki tylko dla siebie z 30%
zniżki, możesz zarobić, sprzedając nawet tylko wśród znajomych
i rodziny. Zapraszam! Szczegóły
przez tel. lub mail madaczek@
poczta.onet.pl - 669 895 624
Stacja BP kasjer - praca na
pełen etat - szkolenie na miejscu - ofer ty proszę przesyłać
na 470@bpsc.nazwa.pl. Dołącz
do naszego zespołu ! - 75 754
12 42
Statystyka - Centrum Kształcenia Plejada w Jeleniej Górze
zatrudni nauczyciela do przedmiotu STATYSTYKI. CV należy
przesyłać na adres mejlowy jgora.
plejada@op.pl - 075 648 83 85
Szpital Wojewódzki - pielęgniarki - w Jeleniej Górze zatrudni
pilnie pielęgniarki w oddziałach
: Chirurgicznym, Stacji Dializ i
Neurologicznym. Forma zatrudnienia do negocjacji - umowa o
pracę lub umowa zlecenie - 075
75 37 213
Szpital Wojewódzki - studentów - w Jeleniej Górze zatrudni
studentów do transportu i przemieszczania pacjentów. Forma
zatrudnienia umowa zlecenie.
Godziny pracy do ustalenia - 075
75 37 213
Szukam niani - do rocznego
chłopca - 793 471 432
Szukam niani - Szukam Pani
z okolicy ul. Morcinka, k tóra
podjęłaby się opieki nad moim 2
letnim synkiem u siebie w domu,
3-4 dni w tygodniu po 8 godzin.
- 605 274 196
Szukam osoby - która poprowadzi magiel w punkcie maglowania
bielizny 783 032 707 - 075 64
32 761
Szukamy kucharki - Szklarska Poręba - dom wczasow y
poszukuje samodzielnej kucharki/
kucharza - 075 71 73 552 - 693
647 408
Szukasz dobrej pracy? - Witam
oferuje prace poprzez: zarabianie
przy zarządzaniu korespondencją dla naszej firmy, udzielaniu
konsultacji telefonicznych, roznoszeniu ulotek(w swoim rejonie)
oraz możliwości zarabiania przez
Internet. Zajęcia te nie wymagają żadnych umiejętności ani
doświadczenia. Zapewniamy proste instrukcje i bogate materiały
szkoleniowe. - 660 485 236
Szwaczki, krawcowe - Fx Sport
Sp. z o.o. zatrudni osoby na stanowisko Szwaczka – maszyniarka
- zapewniamy przyuczenie do
zawodu. Dobra atmosfera pracy,
wysokie wynagrodzenie. Kontakt
osobisty ul. Waryńskiego 23, 58500 Jelenia Góra ( stare zakłady
JZO) - 075 64 50 830
Telefoniczna obsługa klienta
- Hurtownia Medyczna w Jeleniej
Górze zatrudni osoby do telefonicznej obsługi klienta. Wynagrodzenie od 1000 PLN. CV na
adres: rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 539 28
Trener - Osobisty Trener Wellness * stylu życia * Ucz ludzi jak
być aktywnym: mieć więcej czasu,
więcej pieniędzy i zdrowia. Miej
życie dla siebie. Zgłoszenia z
listem + CV email:ewa@doradcawellness.pl, temat „trener” tel.
po 18 tej - 721 858 403
Ulotki - student, studentka
- szukam osoby do rozdawania
ulotek - reklam sklepu, ok. 3-4
godziny dziennie - 513 963 572
Uwaga - 50 osób, które chcą
sc hudnąć ! Fir ma poszukuje
50 osób, które chcą schudnąć
- poczujesz się lepiej, wyglądać
też będziesz lepiej. Przy tym;
90 dniowy okres wdrożeniowy Gwarancja dochodów. Zgłoszenia
– list + CV ewa@doradcawellness.pl - 607 437 457

Wyjazd na 15.11.2008 lub 22.11
- Opieka nad kobietą, 58 lat, w
okolicach Ulm, u podopiecznej
występuję krwotoki mózgu, jest
osobą samodzielnie poruszającą
się, lekka niesprawność rąk,
Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Pr zemys ł owa 4b, 59 - 8 0 0
Lubań - 075 724 89 60
Z akł ad produkcji konstrukcji drewnianych w Staniszowie
z atr udni prac owników. - 6 0 9
024 530
Zatrudnię - na stanowisko kelner/kelnerka. Zapewniamy miła
atmosferę pracy i dobre warunki
pracy. Atrakcyjne wynagrodzenie
- 502 655 943
Zatrudnię kosmetyczkę - w
salonie kosmet yc znym - 519
811 865
Zatrudnię krawcowe - zatrudnię panie umiejące uszyć całe
sztuki np. spódnice, spodnie,
bluzki - 601 614 764
Zatrudnię kucharkę - 10zł/h Zatrudnię kucharkę lub kucharza
do pracy w barze w Szklarskiej
Porębie, dojazdy z Jeleniej Góry
zapewnione - 693 800 474
Zatrudnię pomoc kuchenną
- do pracy na stałe w Pensjonacie
w Karpaczu - 691 957 276
Zatrudnię pomocników - na
budowę oraz dekarzy - 603 280
275
Zatrudnię sprzedawcę - Sklep
Mię sny zatr udni spr zedawc ę
z DOŚWIADCZENIEM, dobre
warunki pracy, miła towarzyska
atmosfera ( Darek ) - 785 882
225
Z atr u dni ę s p r z e d a w c ę
- Sprzedawcę do sklepu mięsnego zatrudnię na stałe. Jesteś
uczciwa/y i chcesz mieć dobrą
pracę - dzwoń. Tylko poważne
ofer ty. - 075 75 535 24 i 606
649 939
Zatrudnimy do opieki - Firma
poszukuje wykwalifikowanych
osób do opieki nad dzieć mi,
ludźmi starszymi. Dostosujemy
czas pracy do Państwa zajęć.
Praca na umowę zlecenie - 664
031 329 i 500 408 839
Z atrudnimy od zaraz - Do
pracy fizycznej i umysłowej. młodych 1600 do 2000 netto - 75 76
47 019
Zatrudnimy recepcjonistę /
recepcjonistkę - Hotel „Alpejski”
**** w Karpaczu - z bardzo dobrą
znajomością języka niemieckiego
oraz programu ReHot. CV ze
zdjęciem prosimy przesyłać na
adres: hotel@alpejski.pl - 697
990 149
Zlecę wymurowanie kominów cegły klinkierowej - 603 280 275
Z osta ń k o n s u l t a n t k ą (e m)
Oriflame - Jeżeli jesteś osobą
aktywną, lubiącą kontakt z ludźmi,
wychowujesz dziecko i masz tylko
część dnia wolnego od innych
zajęć, lubisz niezależność i nienormowany czas pracy , chcesz
wreszcie dobrze zarabiać lub
jesteś osobą samotną i kontakt
z ludźmi jest dla Ciebie rzeczą
bardzo istotną, warto zastanowić
się nad podjęciem pracy jako konsultant firmy Oriflame - wpisowe
1zł + 120zł - 606 638 894

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako kierowca
30 lat, Kat. B, C, kurs na przewoź, rzeczy, karta kierowcy,
zaświadczenie o niekaralności,
bez nałogów, uczciwy, odpowiedzialny – 72 115 850
Kierowca - doświadczenie
na busie szuka pracy - 600
185 431
Kucharz z samochodem, 2
lata praktyki, szuka pracy- 600
185 431
Jako piekarz - uwaga ważne!
do wagi lub do stołu lub jako
pomocnik kierowcy przy rozwożeniu towaru, pieczywa itp.
– 885 918 282
Kobieta 30 lat - szkoła handlowa, szuka pracy – 506 893
377
Kobieta 3 0 lat - pi er wsz a
grupa, sprzedawca – 662 281
998
Sympatyczna p a n n a b e z
nałogów zaopiekuje się dzieckiem w wieku od 3 do 5 lat – 516
600 727
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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

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 214

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Praca w weekendy - Poszukuję
pracy na weekendy (od piątku do
niedzieli) w Jeleniej Górze lub w
okolicach. Ania – 660792605
22-latek z okolic JG - Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B
- 665 733 447
50 latka szuka pracy - doświadczenie w pracy w banku (kasa), w
handlu - szukam pracy, może być
nie pełny wymiar - 695 097 906
50-letni szuka pracy - Mężczyzna 50 lat, w ykształcenie
średnie techniczne; prawo jazdy,
obsługa komputera, zdyscyplinowany, sumienny, niechorujący
poszukuje pracy z umową o pracę
(najchętniej na dwie zmiany) - 075
76 12 105
Brak miejsc w pr zedszkolu
lub żłobku - zadzwoń, chętnie
zaopiekuje się twoim dzieckiem.
Mam doświadczenie, ponieważ
wychowuję 2-letnią córeczkę.
Cena do uzgodnienia- wraz z
wyżywieniem. Ewcia417@op.pl
- 695 139 130
Budowlaniec szuka pracy
- Doświadczony budowlaniec (w
kraju i za granicą) wszechstronny,
wszystko umiejący, solidny, majstersztyk w wykończeniówce, lat
28, język angielski, prawo jazdy
SZUKA konkretnej PRACY. - 697
290 133
Budowlaniec szuka pracy murarsko-zbrojarskich i nie tylko.
Proszę o telefony w godzinach
wieczornych. - 075 76 73 214
Ch ę tna do pr acy - J e stem
studentką studiów dziennych,
poszukuję pracy na weekendy
- 692 025 316
Dyspozycyjny prawo jazdy b
- szuka pracy - 515 184 565
Elektryk utrzymania ruchu (elektronik) przy naprawach, konserwacji, modernizacji maszyn i
urządzeń przemysłowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie.
- 602 659 842
Elektryk z uprawnieniami
- Elektryk z uprawnieniami - 508
260 110
E meryt p o d e j m i e p r a c ę sprawny emeryt, wykształcenie
średnie energetyczne, znajomość
komputera, z samochodem na
gaz - 698 674 272
Emerytka - Młoda emerytka
(55 lat) szuka dodatkowej pracy
biurowej, opieka nad dzieckiem,
inne - 886 850 871
Fizjoterape u tka , t e c h nik chemik - Podejmę pracę w

zawodzie: fizjoterapia lub technik
chemik o sp. środków farmaceutycznych. o kontakt proszę drogą
mailową - joannajg24@wp.pl – 0
Gastronomia , hotelarst wo
- Specjaliści w zawodach:, recepcjonista, kucharz, kelner, barman, manager hotelu czekają
na poważne oferty pracy- CRK
Centrum Rekrutacji Kadr,Jelenia
Góra, UL. Wiejska 29, biuro@
crk-kadra.pl, 605 661 481 - 075
75 439 65
Germanistka szuka pracy
- Magister języka niemieckiego
szuka pracy jako lektorka języka
niemieckiego, recepcjonistka,
sekretarka, pilot wycieczek - 505
906 325
Hydrau lik - M o n t e r i n s t .
budow lanyc h - 3 3 lat a niepi jący, wykształcenie średnie. W
zakresie instalatorst wa, znajomość i wykonanie w różnych
technologiach. Czytam projekty
budowlane, rysunki techniczne.
Wykonuję też prace w zakresie
w ykończenia wnętrz: regipsy,
panele oraz parkiety drewniane,
tynkowanie, kładę też płytki. - 514
147 292
Inżynier transportu - Poszukuje
pracy w zawodzie, szybko nawiązuję kontakty, jestem odpowiedzialna, dyspozycyjna i ambitna,
prawo jazdy kat. b (cz ynne).
Kontakt mailowy: kasia077@op.pl
- 603 703 967
Inż ynier / programista cnc
- Podejmę pracę na stanowisku
inżynier utrzymania ruchu, programista CNC system FANUC,
inżynier procesu/projektu, znajomość EdgeCama oraz SolidWorksa - 663 164 547
Jako kierowca - kat „b” - 793
677 316
Jako niania - doświadczenie
sama wychowuje dwoje dzieci
- zaopiekuję się u siebie w domu
- 660 725 384
J estem k i e r o w c ą z d u ż y m
doświadczeniem, posiadam kat.
b,c, jestem dyspozycyjny - 600
055 024
Kadry, płace - Pilnie szukam
szukam f ir my, k tóra zatr udni
osobę do prac z zakresu kadr i
płac - 609 970 088
Kat. b, po wojsku, pracowity - w
branży magazynier mechanik lub
inne propozycję - 788 323 497
Kelnerka/barmanka Świeradów - Podejmę weekendowa
pracę jako kelnerka lub barmanka
w Świeradowie lub w Mirsku albo

w okolicach. Posiadam doświadczenie. Proszę o kontakt po 15
- 697 136 333
Kierowca - kat A,B+E,C,C+E,T,
uprawnienia na wózki widłowe,
kurs na przewóz rzeczy, badania
psychotechniczne oraz lekarskie
- 500 798 806
Kierowca - kat b doświadczenie - 791 513 520
Kierowca - kat b, duże doświadczenie, znajomość miasta i okolic
- 791 513 520
Kierowca - kat B., doświadczenie, dobra znajomość miasta
i okolic, obsługa komputera, dyspozycyjność - 791 513 520
Kierowca - kat. C, posiadam
również uprawnienia operatora
koparko - ładowarki - 79 0 50 6
490
Kierowca + iveco eurocargo
- podejmę współpracę z firmą lub
osobą prywatną posiadam iveco
eurocargo 2004 rok ładowność 4
tony + winda załadowcza - 785
094 172
Kierowca b, c+e - kurs na
przewoź rzeczy, karta kierowcy,
komunikat y wna znajomość j.
angielskiego i j. niemieckiego,
dyspozycyjny - 696 202 697
Kierowca kat b szuka pracy
- 25 lat, uczciwy, komunikatywny
poszukuje ciekawej pracy za sensowne pieniądze - 792 696 386
K ierowca k a t . b - 2 5 l a t ,
uczciwy pracowity, szuka ciekawej pracy za sensowne pieniądze
- 792 696 386
Kierowca kat. b,c - Jestem
dyspozycyjny - 600 055 024
Kierowca kat. c+e! - Jestem
kierowcą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Obecnie interesują mnie trasy po
kraju. - 607 644 079
Kierowca podejmie pracę - kat
b duże doświadczenie znajomość
miasta i okolic - 791 513 520
Kierowca z doświadczeniem
- kierowca kat b - doświadczenie w ruchy międzynarodowym,
komunikaty wna znajomość J.
angielskiego i j. niemieckiego,
dyspozycyjny, gotowy do pracy
- 888 362 346
Kobieta szuka pracy - na cały
etat. Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa znajomość obsługi komputera. Dyspozycyjna, pracowita i uczciwa
- 503 312 357

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

17 listopada 2008 r.

34

OG£OSZENIA

Kobieta szuka pracy - Podejmę
prace - spr zątanie, pomoc
kuchenna, chałupnictwo na terenie Jeleniej Góry - 609 494 710
Konkretna oferta! - Mam na
imię Ewa, podejmę pracę w hurtowni na stanowisku sprzedawcy
lub magazyniera. Godziny pracy
max. do 16 - 501 558 212
Księgowa szuka pracy! - Księgowa kasjer - 511 765 784
Kucharz - M łody, dyspozycyjny, z własnym samochodem.
3-letnie doświadczenie (również
za granicą), wykształcenie średnie. Podejmę pracę na stanowisku
kucharza w restauracji lub hotelu
na terenie Jeleniej Góry i okolic
od zaraz. - 503 067 399
Kucharz - z dużym doświadczeniem poszukuje pracy na
terenie Jeleniej Góry i okolic.
- 603 313 601
Kucharz - z dużym doświadczeniem w kuchni śródziemnomorskiej prowadzeniu gastronomii,
a także w urządzaniu od podstaw nowo otwieranych punktów
gastronomicznych poszukuje
pracy na terenie Jeleniej Góry i
okolic. - 603 313 601

Kucharz samodzielny - Samodzielny kuchar z z kilkuletnim
doświadczeniem podejmę pracę
jako kucharz duże doświadczenie
w kuchni polskiej umiejętność
w przygotowywaniu imprez zorganizowanych. Karpacz okolice
Szklarska Poręba - 502 856 091
Lektor języka japońskiego
- szukam pracy jako lektor lub
tłumacz języka japońskiego - 602
471 115
Mechanik samochodowy - wiek
27 lat, posiadam doświadczenie
- 609 243 506
Mechanik samochodowy - z
doświadczeniem szuka pracy
- 609 243 506
Młoda dziewczyna - jako kelnerka barmanka - 518 614 308
Młody energiczny - 22 letni
mężczyzna podejmie pracę w
ochronie, bądź w hurtowni jako
m a g a z y n i e r. D o ś w i a d c ze n i e
na tych dwóch stanowiskach GG2908649
Na weekend - uczennica klasy
maturalnej podejmie pracę na
weekend w charakterze kelnerki
bądź kasjerki. Mam ak tualne
badania sanepidu oraz prawo jady

LAMBERT

AUTO KOMIS

58-500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 21
Tel: (75) 76 78 835; 501 490 800; Fax: (75) 76 78 835

VW Golf 2002rok, 1.9TDI, 110KM, klimatyzacja, 8Xpoduszka, el. szyby i lusterka,
radio, ABS, ESP, stan bardzo dobry cena;
29900zł zarejestrowany

Renault Laguna 2003rok, 1.9dci,klimatyzacja,8Xpoduszka,sensory parkowania,ESP,ABS,134tys km, książka serwisowa,
6 biegów, stan bardzo dobry cena;26900
zarejestrowany

VW Passat 2006rok, 2.0TDI 140KM,
180tys km, 10Xpoduszka,nawigacja, esp,
grzane fotele, klimatyzacja, el. szyby i
lusterka, bezwypadkowy, książka serwisowa, stan bardzo dobry cena; 49900,
zarejestrowany

Seat Toledo 200rok, 133tys km, 1,6 benzyna, klimatyzacja, skórzana tapicerka, Abs,
el, szyby i lusterka, pełna opcja elektryczna,
4Xpoduszka, fotele z pamięciami, stan bardzo dobry cena; 23900 zarejestrowany

Bmw 318, 2004 rok, 1.8 benzyna, klimatyzacja, el. szyby i lusterka, abs, esp, chromowane dodatki, sensory parkowania, alu.
felgi, książka serwisowa, stan bardzo dobry
cena; 42900 zarejestrowany

Peugeot 407 SW, 2004rok, 2.0 HDI,140tys
km, szklany dach, klimatyzacja, podgrzewane fotele, el. szyby i lusterka, esp,
8xpoduszka,tempomat, 6 biegów, alu felgi,
bezwypadkowy, książka serwisowa, stan
bardzo dobry cena; 42900 zarejestrowany

Toyota Yaris, 2003 rok, 1.4 Diesel D4D,
klimatyzacja, el. szyby i lusterka, 93tys
km, abs, centralny zamek, ogrzewanie
postojowe webasto, fabryczne radio ze
sterowaniem w kierownicy, 2Xpoduszka,
bezwypadkowy stan bardzo dobry cena;
27900 zarejestrowany

Suzuki Ignis, 2004rok, 1.3 diesel, 40 tys
km, klimatyzacja, podgrzewane fotele, el.
szyby i lusterka, abs, eps, 4Xpoduszka,
radio, książka serwisowa, stan bardzo dobry
cena;27900 zarejestrowany

Renault Scenic 2000rok, 1.6 benzyna,
144tys km, klimatyzacja, el. szyby i lusterka,
abs, centralny zamek, alu. felgi, radio, książka serwisowa, bezwypadkowy, cena;18900
zarejestrowany

Nissan Primera 2003rok, 1.8 benzyna,
50 tys km, klimatyzacja,8x poduszka, el.
szyby ilusterka, podgrzewane fotele, alu
felgi,100% udokumentowany przebieg, stan
idealny, cena; 29900 zarejestrowany

kat. B oraz własne auto. Szybko
się uczę, lubię pracować z ludźmi
- 605 070 682
Niania - Jestem dyspozycyjna od
poniedziałku do piątku od godzin
rannych do popołudniowych, w
grę mogą wchodzić także wieczory. Jestem odpowiedzialną,
punktualną i radosną osobą, nie
palę. Posiadam doświadczenie
- 693 502 132
Niania - Podejmę opiekę nad
dzieckiem. mam doświadczenie
ponieważ w ychowuję 2-letnia
córeczkę. Jestem dyspozycyjna
od rana- do wieczora a również
w weekendy. ewcia417@op.pl
- 695 139 130
Niania- tanio - Podejmę opiekę
nad dzieckiem. Mam doświadczenie, ponieważ wychowuje 2- letnia
córeczkę. mam niezbędne rzeczy
do opieki nad dzieckiem - 695
139 130
Nieruchomości - osoba z 10letnim doświadczeniem w pracy
na rynku nieruchomości, licencja
zawodowa, poważne oferty - 693
539 968
Od zaraz - jako spr zedawc a
- kasjer, kelnerka lub zaopiekuje się dzieckiem - posiadam
doświadczenie na kasie fiskalnej
- 785 599 802
Od zaraz - Podejmę pracę w
Niemczech od zaraz. 18 lat ,
uczciwy, dyspozycyjny pracowity. Dojadę na swój koszt. - 513
384 148
Operator cnc - szuka dobrej
pracy. Doświadczenie w zawodzie
30 lat Dobra znajomość programowania i rysunku technicznego
oraz doświadczenie, jako ślusarz
remontowy - Kontakt pasza67@
poczta.onet.pl - 667 627 414
Operator koparko-ładowarki
- Młody, dyspozycyjny z doświadczeniem zawodowym, podejmie
pracę jako operator koparko ładowarki (W T) lub ładowarki
(kl II) komunikatywny i umiejący
współpracować w zespole. Dodatkowo umiejętności w zakresie
mechaniki koparek i ładowarek
- 518 045 292
Opieka nad dzieckiem - poszukuję pracy jako niania lub na
sprzątanie - 785 793 873
Opieka nad dzieckiem - zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu - 697 190 458
Opiekunka - podejmę prace w
charakterze opiekunki do dziecka
- 886 726 262
Opiekunka - zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu mam
do świadc zenie sama mam 2
dzieci - 660 725 384
O piek u nka d o c h o r y c h podejmę pracę jako opiekunka do
osób chorych z zamieszkaniem
po doświadczeniach szpitalnych.
Proszę o kontakt - 722 066 799
Opiekunka do Niemiec - Skończ ył am kurs jęz yka niemiec kiego dla początkujących. Celem
szkolenia było nabycie wiedzy
z zakresu podstawowego słownictwa i zwrotów niezbędnych
w pracy i ż yciu c odziennym,
poznawania głównych struktur
gramatycznych oraz słownictwa
i wymowy. - 721 098 717
Opiekunka od zaraz - Jestem
dyspozycyjna, od rana do wieczora, a także w weekndy. mam
doświadczenie ponieważ wychowuje 2-letnią córeczkę. Więcej
inf E-mail Ewcia417@op.pl - 695
139 130
Opiekunka od zaraz - Studentka uzupełniających studiów
mgr na kier unku pedagogika
zaopiekuje się dzieckiem najchętniej powyżej 2 lat na terenie
Jeleniej Góry - 506 363 716
Opiekunki i pomoc domowa
- Firma pomoże w znalezieniu
wykwalifikowanych pracowników
do opieki i sprzątania domów.
Zapewniamy bezpieczeństwo i
rzetelność - 500 408 839 i 664
031 329
Pedagogika resocjalizacyjna
- studentka zaoczna - Jestem
studentką zaocznych studiów
magisterskich na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i pilnie
poszukuje pracy w zawodzie,
s z y b ko n a w i ą z u j ę ko n t a k t y,
jestem odpowiedzialna, dyspozycyjna i ambitna - 513 194 355
Piekarz - podejmę prace w
piekarni i nie tylko, posiadam
uprawnienia na wózek widłowy
- 723 293 971

Pielęgniarka- opieka do
dziecka - Była pielęgniarka z
dużym doświadczeniem podejmie się opieki nad dzieckiem
(dziećmi). Możliwy dojazd lub
opieka we własnym domku jednorodzinnym w Cieplicach. - 079
212 8282
Pilnie - jako lakiernik - pomocnik lakiernika lub inne podobne
prace. - 785 599 801
Pilnie - kobieta, lat 44, pracowita, odpowiedzialna, sumienna,
podejmie prace na terenie Jeleniej Góry, Kowar, Karpacza - 516
056 590
Pilnie - mam 44 lata, mieszkam
w Kowarach, 26 lat pr zepra cowałam w jednym zakładzie,
sumienna, odpowiedzialna, pracowita, elegancka - 691 839 519
Pilnie - zawodu sprzedawca
poszukuje pracy w weekendy lub
późnym popołudniem i nockami
- 660 725 384
Pilnie podejmę pracę - jako
sprzedawca - kasjer, kelnerka lub
zaopiekuje się dzieckiem. Mam
doświadczenie na kasie. - 785
599 802
Pilnie podejmę pracę - Młoda
kobieta 26 lat pilnie podejmie
pracę w Kowarach - 609 411 717
Pilnie podejmę pracę - pracowałem w super markecie na
dziale warzywnym, zajmowałem
się towarem i przyjmowałem go
jak i negocjowałem ceny z hurtownikami - rafal1era@onet.eu
- 793 149 117
P ilnie p o s z u k u j ę p r a c y Doświadczona księgowa pilnie
poszukuje pracy. - 661 692 768
Pilnie szukam pracy - studentka
zaoczna, podejmę pracę od zaraz,
doświadczenie w gastronomii
(kelnerka, obsługa klienta), handel (sprzedawca-sklep z odzieżą
i obuwiem), jęz yk niemiecki,
komunikatywnie, prawo jazdy kat.
B - 605 551 231
Pilnie szukam pracy w charakterze opiekunki do dziecka bądź na
sprzątanie - 785 793 873
Studentka zaoczna, podejmę
pracę od zaraz, doświadczenie
w gastronomii-kelnerka, handelobsługa klienta, sprzedaż, język
niemiecki, komunikatywnie, prawo
jazdy kat, B – 605 551 231
S tolarz / k i e r o w c a k a t .
A,B,C,D,E pilnie szuka pracy.
Jelenia Góra / Okolice. - 781
622 513
Szukam pracy popołudniami.
Pracowałam w wielu firmach z
niczym nie miałam problemu.
jestem uczynna i sumienna bardzo dobrze dogaduje się z ludźmi
- 514 918 839
Po wojsku szukam pracy - Młody,
energiczny 21 letni mężczyzna z
uregulowana służbą wojskową
p o s z u k u j e p r a c y. P o s i a d a m
dyplom technika ogólnobudowlanego, prawo jazdy kat B oraz własne auto. Szybko się uczę, jestem
punktualny. - 661 209 741
Podejmę każdą pracę - pilne!
- Mężczyzna 43 lata, dyspozycyjny, uczciwy, pracowity - od
zaraz w kraju lub zagranica - 882
693 088
P odejm ę k a ż d ą p r a c ę - w
weekendy, popołudniami i nocami
- 660 725 384
Podejmę każdą pracę od zaraz
- mężczyzna 43 lata, uczciwy,
dyspozycyjny, pracowity podejmie
każdą pracę w kraju lub zagranicą
od zaraz - 882 693 088
Podejmę pilnie pracę - jako
lakiernik samochodowy, pomocnik lakiernika, śruciar z - 785
599 801
Podejmę pracę - 23 lata prawo
jazdy kat. B - poszukuje pracy od
zaraz - 788 4208 21
Podejmę pracę - 24-latek podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry
- 511 765 637
Podejmę pracę - 25 latka po
szkole o profilu Technik Administracji podejmie pracę w
wyuczonym kierunku. (umiejętność obsługi komputera i prac
biurowych) - 667 264 008
Podejmę pracę - jestem po
wojsku i poszukuje pracy na stale
- jestem z Jeleniej Góry - 663
573 401
Podejmę pracę - Jestem studentką studiów zaocznych w
JG (fizjoterapii) ze znajomością
języka angielskiego w st. dobrym,
niemieckiego i migowego w st.

podstawowym - szukam pracy
na minimum 3/4 etatu. Posiadam
książeczkę do celów sanitarnoe p i d e m i o l o g i c z nyc h, w ł a s ny
samochód i chęci do pracy. W
celu zapoznania się z moim CV
proszę o kontakt telefoniczny
lub przez e-mail: chiarka@o2.pl
Jako przedstawiciel handlowy
- dziękuję! - 791 286 831
Podejmę pracę - Małżeństwo
podejmie prace na stanowisku
gospodarza Domu Wczasowego
lub podobnym [mąż złota rączka].
Pracowaliśmy na takim stanowisku - długi staż. Warunek mieszkanie służbowe - 880 639 946
Podejmę pracę - Młoda i energiczna kobieta podejmie prace
w Jeleniej Górze bądź w okolicy w charakterze sprzedawca,
kasjerka lub kelnerka. Za oferty z
góry dziękuję - 721 321 068
Podejmę pracę - prawo jazdy
kat. B - 669 310 313
Podejmę pracę - Szukam pracy
dodatkowej, posiadam prawo
jazdy B i C, własny samochód,
laptopa. Na co dzień pracuję w
systemie 24/48 posiadam dużo
wolnego czasu - 502 349 102
P odejm ę p r ac ę - u c zc i w y,
lojalny, bez nałogowy, punktualny
o wysokiej kulturze osobistej,
podejmie prace w charakterze
kierowcy vana, kuriera lub przedstawiciela handlowego - 697
266 930
Podejmę pracę - w sklepie, znajomość kasy fiskalnej. Ewcia417@
op.pl - 695 139 130
Podejmę pracę - wiek 23 lata,
uczciwy, sumienny, dyspozycyjny,
prawo jazdy kat. B, własny samochód, podejmie każdą pracę,
za rozsądne w ynagrodzenie,
na terenie J.Góry i okolic - 605
904 046
Podejmę pracę - zarobkową w
charakterze mechanika samochodowego - 505 395 801
P odejm ę p r a c ę b i u r o w ą kobieta 33 lata, technik ekonomista - 505 807 387
Podejm ę prac ę do datkowa
- jakakolwiek mogę pracować
ok. 3 - 4 godziny dziennie nie
oczekuje wygórowanego wynagrodzenia, mogę sprzątać po
domach, biurach, roznosić ulotki
po skrzynkach pocztowych, mogę
pracować przy komputerze, chociaż nie chętnie przy akwizycji, podejmę się jakiegokolwiek
innego zajęcia - jestem ambitna
i innowacyjna e-meil tusia241@
wp.pl –
Podejmę pracę na stałe - Student (z aoc zny) z ar z ądz ania.
Poszukuję pracy stałej na umowę
o pracę, na terenie Jeleniej Góry,
komunikatywny, prawo jazdy kat
b, znajomość obsługi komputera
(pakiet office), chęć pracy - 605
886 614
Podejmę pracę od zaraz pilne!
- Mężczyzna 43 lata, sumienny,
pracowity, uczciwy, dyspozycyjny,
podejmie każdą pracę w kraju
lub zagranicą od zaraz! - 882
693 088
Podejmę pracę w branży gier
komputerowych - Posiadam sporą
wiedzę na temat gier komputerowych. Chciałbym podjąć związaną
z nimi pracę. Zainteresowanych
kieruję pod mail podany powyżej
mail: wisnia921@op.pl –
Podejmę pracę w Karpaczu
- stróż, konser wator, drobne
prace remontowe lub inna - 605
194 983
Podejmę pracę w sklepie - mam
doświadczenie na kasie fiskalnej
- 695 139 130
Podejmę pracę w sklepie - znajomość kasy fiskalnej Ewcia417@
op.pl - 695 139 130
Podejmę się naprawy koparek
- Regeneracja łyżek, sworzni,
siłowników. Wolne moce przerobowe w toczeniu . - 787 425 227
Pokojówka - Szukam pracy
jako pokojówka w Cieplicach 665 248 474
Pomocnik budowlany - podejmie pracę - 698 509 635
Posprzątam mieszkanie, dom,
biuro - w godz. 9-15 w piątki - 503
312 357
Posprz ątam umyję okna bardzo c hętnie z arobi ę pr z y
sprzątaniu, mam doświadczenie
- 602 893 594
Poszukuję pracy - Młody hotelarz poszukuje pracy w gastronomii - 792 277 140

Poszukuję pracy biurowej Technik administracji, poszukuje
pracy biurowej w okolicach Jeleniej Góry, Kowar. Znajomość komputera, język angielski, niemiecki
komunikatywny - 723 471 245
Poszukuję stałej pracy - posiadam doświadczenie w obsłudze
klienta, dobra organizacja pracy,
odpowiedzialność. e-mail: pracos1@wp.pl – mail
Praca - Kobieta lat 28 po szkole
gastronomicznej podejmie prace
Jelenia Góra/ Cieplice - tylko
poważne oferty - 513 762 232
Praca - Szukam pracy pilnie
- 888 960 626
Praca poszukiwana - Kobieta,
40 lat, wykształcenie wyższe.
Doświadczenie w prowadzeniu
biura, działu sprzedaży, obsłudze
klienta. Znajomość komputera,
programów do fakturowania - 888
939 091
Praca w księgowości - 26 latka
z doświadczeniem w księgowości
szuka pracy - 604 141 180
Praca w sklepie - znajomość
kasy fiskalnej e-mail ewcia417@
op.pl – mail
Praca w weekendy i popołudnia!
- Jestem pełnoletnim uczniem na
kierunku zarządzenie informacją.
Poszukuje pracy po godzinach
lekcyjnych i w weekendy. Posiadam prawo jazdy kat. B. Bardzo
proszę o kontakt - pilne! - 500
257 370
Recepcja - komputer, niemiecki
- doświadc zenie, j niemiecki
komunikatywny - 508 910 244
R ecepcjonistka , p o m o c
kuchenna - kobieta lat 44 młodo
wyglądająca, zadbana, odpo wiedzialna, sumienna, podejmie
pracę w charakterze recepcjonistki pomocy kuchennej pokojówki ipt - 691 839 519
Spółka - chętnie przystąpię
do spółki-doświadczenie w prowadzeniu firm, rachunkowości,
solidno ś ć, odpowiedzialno ś ć
- 605 097 906
Sprzątanie mieszkań - kompleksowe, mycie okien, trzepanie
dywanów inne prace domowe.
Sylwia - 792 355 056
Sprzątnę dom, biuro, pensjonat - sprzątanie kompleksowe
mycie okien (wszystkie prace
kolo domu i w domu związane ze
sprzątaniem) - 602 89 35 94
Sprzedawca - Podejmę pracę
jako sprzedawca z doświadczeniem i grupą Oprócz sklepu spożywczego - 075 75 12 011
Sprzedawca - w godzinach
popołudniowych weekendy i na
nockach zawód sprzedawca - 660
725 384
Sprzedawca z doświadczeniem - Chętnie podejmę pracę
na stanowisku sprzedawca lub
w pokrewnej branży. Zainteresowanym dodatkowych informacji
udzielę telefonicznie - 697 1524
38
S tolarz - p o d e j m ę p r a c ę
dorywczą, bądź stałą. Posiadam
wieloletnie doświadczenie - 504
695 448
Stolarz/kierowca kat. a, b,
c, d, e - Pilnie poszukuje pracy!!
Jelenia Góra i okolice. - 781
622 513
Student zaoczny - posiadam
dyplom technika żywienia, książeczkę sanepidu - podejmę się
rożnych prac niekoniecznie w
gastronomii - jestem studentem I
roku administracji - 785 599 792
Studentka piątk i + weekendy - Zdolna, komunikatywna,
upr zejma student ka z dobr ą
znajomością języka niemieckiego
wra z z ksią żec zką do c elów
sanitarno epidemiologicznych
podejmie pracę na weekendy
bądź także piątki. Wszelkie oferty
miło widziane - 793 733 388
S t u dentka p s y c h o l o g i i
zaoczna - Otwarta, kreatywna
i uczciwa podejmie pracę, najchętniej związaną z kierunkiem
studiów. - 508 269 536
Studentka szuka pracy - w
sklepie odzieżowym, obuwniczym
lub drogeria. od 1000 zł zarobek,
bardzo chętna do pracy. 20 lat. 1
rok studiów zaocznych - e-mail
niunka162008@wp.pl - 695 318
769
Studentka UE pilnie - studentka II roku Uniwersytetu Ekonomicznego pilnie podejmie prace
po po ł udniami i w weekendy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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na terenie Jeleniej Góry - 691
881 058
Studentka zaoczna - 5 roku
fizjoterapii podejmie pracę (od
p onie dzia ł ku do pi ąt ku), nie
koniecznie w zawodzie - 788
901 121
Studentka zaoczna - Podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry.
Dyspozycyjność poniedziałek
- piątek. Wykształcenie - wyższe I stopnia - pedagogiczne.
Doświadczenie w handlu, komunikatywność, kreatywność. Adres
e-mail justyna_liz@o2.pl - 724
111 906
Studentka zaoczna - Podejmę
pracę od zaraz. Mile widziana
gastronomia, handel, dyspozycyjność w ciągu tygodnia, język
niemiecki, prawo jazdy kat. B
- 605 551 231
Studentka zaoczna ekonomi
- od pn do pt. Posiadam bogate
CV - 695 828 601
Studentka zaoczna poszukuje pracy na stałe - studentka
zaoczna UE - ekonomii pilnie
loqwa@wp.pl - 695 828 601
Szukam dodatkowej pracy może to być sprzątanie mycie
okien - 517 353 077
Szukam dodatkowej pracy - w
godzinach nocnych, jako struż
, dozorca, w Karpaczu i okolicy
- 691 795 109
Szukam pracy - bardzo chętna
- Chętnie podejmę się pracy w
odzieżowym, drogerii lub obuwniczym najlepiej w centrum JG
- Jestem studentką 1 roku zarządzania. Zależy mi na zarobku
od 1000 zł. Gdyby nie można by
było się do mnie dodzwonić, o to
mój e-mail: www.niunka162008@
wp.pl - 695 318 769
Szukam pracy - doświadczenie
portier Hotel Fenix, Pałac Wojanów, Wielka Brytania restauracja
Wagamama - 603 260 748
Szukam pracy - doświadczenie
w handlu półtora roku, obsługa
komputera i urządzeń biurowych,
dyspozycyjna, prawo jazdy kat.B
- 507 354 704
Szukam pracy - Jestem młoda
dyspozycyjną osobą, która nie
boi się wyzwań. Podejmę każdą
pracę. Mam prawo jazdy i własny
samochód, znajomość komputera, obsługa sprzętu biurowego.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne specjalność resocjalizacja
- 608 695 770
Szukam pracy - kierowca kategorii b - 669 310 313
Szukam pracy - kobieta 27 lat
szuka stałej pracy na terenie
Jeleniej Góry-od zaraz (znajomość kasy fiskalnej, komputera
i urządzeń biurowych)miła, dyspozycyjna, punktualna szybko
ucząca się. - 668 352 228
Szukam pracy - Mam 23 lat i szukam pracy w Jeleniej Górze lub
okolicy. Może jest tu przypadkiem
ktoś, kto szuka pracownika bądź
słyszał o jakiejś ciekawej pracy.
Kwalifikacji nie mam wysokich,
ale za to dużą motywację i jestem
dyspozycyjny. Odpowiadałaby mi
praca w barze, opiekuna - 505
619 646
Szukam pracy - młoda kobieta
szuka pracy na stałe od zaraz.
Dobra znajomość komputera i
kasy fiskalnej - 668 352 228
Szukam pracy - młody 27 lat
poszukuję pracy - 723 741 479
Szukam pracy - na cały etat.
Doświadczenia w handlu, telemarketingu, podstawowa znajomość obsługi komputera (kobieta)
- 503 312 357
Szukam pracy biurowej - Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Administracja i Stosunki
Międzynarodowe, doświadczenie w pracy biurowej, jak też w
kontakcie z klientem, obsługa
komputera, redagowanie pism
u r z ę d o w yc h i t p.e w o j c i c k a @
yahoo.com - 667 553 561
Szukam pracy kierowca/szofer
- Od 2004 roku pracuje jako kiereklama
rowca aut dostawczych do 3,5t

oraz szofer dla osób prywatnych.
D o świadc zenie w prowadze niu również d ługich limuzyn.
Dostępne opinie pracodawców.
Posiadam certyfikat FCE z języka
angielskiego, znajomość języka
niemieckiego. Studiuje zaocznie
transport na 3 roku, inżynier. 695 673 438
Szukam pracy na weekendy jako pomoc kuchenna, kelnerka,
w hipermarkecie na promocjach,
czy wykładanie towaru oraz inne.
Jestem osobą uczącą się, szkoła
hotelarska - 500 898 780
Szukam pracy na weekendy Jestem studentka drugiego roku
i poszukuje pracy na weekendy
- 660 702 533
Szukam pracy na weekendy
- Mam 19 lat szukam pracy w
Jeleniej Górze, Kowarach, Karpaczu na weekendy np pomoc
kuchenna, kelner, rozkładanie
towaru w sklepach. Uczę się w
szkole gastronomicznej w 4 klasie
- 721 031 805
Szukam pracy w sklepie - spoż y wczym, chemicznym - 785
134 369
Szukam w weekend - dni tygodnia od rana do 14stej - mam
18 lat z ajm ę si ę ws z yst k im.
esti2223@wp.pl proszę pisać
- 788 439 468
Szukamy pracy w budownictwie
- 2 szukam pracy na budowie lub
przy wykończeniu domów - 782
805 822
Ulotki - Roznoszenie ulotek
sklepów po osiedlach. - 792
187 937
Uwielbiam pracować - podejmę
pracę w charakterze przedstawiciela handlowego, kierowcy
kat, ,b’ jestem uczciwy, rzetelny
, komunikaty wny, punktualny.
Skończyłem technikum handlowe,
studium reklamy - 697 266 930
W sklepie - zawód sprzedawca,
kasa fiskalna, w godzinach popołudniowych i nocnych oraz weekendy - 660 725 384
Zaoczna studentka pedagogiki
- Studentka 2 roku, studiująca
zaocznie. Szybko nawiązuje kontakty i uczę się nowo poznanych
zadań. Mam 20 lat, posiadam
prawo jazdy B. Mam doświadczenie jako kelnerka. Podstawy
znajomości komputera. Każda
oferta jest mile widziana. Jeśli
będą Państwo zainteresowani
proszę o kontakt: ivi_@op.pl - 509
057 034
Zaopiekuję się dzieckiem Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka. Najchętniej zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu doświadczenie, sama mam dwoje
dzieci - 660 725 384
Zaopiekuję się dzieckiem Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka. Najchętniej zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu.
- 500 490 882
Z aopiek u j ę s i ę d z i e ć m i Odpowiedzialna, doświadczona,
studentka II roku pedagogiki
zaopiekuje się dziećmi, także
pomoc w odrabianiu lekcji, wiec zorami i w weekendy - 6 61
842 539

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
4 opony zimowe do malucha (
fiat 126p) - stan bardzo dobry
- 150 zł. do negocjacji - 772
072 449
Koła 4 sztuki, 16-tki, alufelgi
– 075 643 17 81
Mercedes 190, 2l., 1993, benzyna, automat – po godzinie 14
– 075 64 317 81
Mercedes - 124 E , 93 rok
- 11, 5 tys . do negocjacji – 505
419 776
Renault Megane, rok 1996
- srebrny metalik, pojemność
1.4, benzyna 691 455 758
Części Peugot 405, 1.9 diesel z
demontażu – 500 058 370

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

Citroen, Xantia, 1994 rok,
p o j e m n o ś ć 2 . 0 l , c e n t r a l ny
z a m e k , e l e k t r yc z n e s z y by,
klimatyzacja, bardzo zadbane,
108 tys. przebiegu. Do opłat,
sprowadzony z Niemiec. Cena
– 5500 zł. do uzgodnienia - 882
491 671 WARTO
Komplet alufelg wraz z opona mi z imow ymi 14 c alowe,
rozstaw śrub 4x100 - pasują do
Opla Vectry, Calibry lub Astry.
Cena 420zł – 722 267 733
2 opony letnie w średnim stanie. Rozmiar opon 175/70 R13.
Cena 70 zł.- 722 267 733
Komplet alufelg wraz z oponami z imow ymi 13 c alowe,
rozstaw śrub 4x100 pasują do
Hondy Civic oraz VW Golfa 2 i 3.
Cena 520 zł.- 722 267 733
Citroen Saxo 1997 rok, 1,0
ccm, trzy drzwiowy, 68 tys.,
zadbany, przywieziony z Niemiec, opłacony. Cena 5300 zł
- 692 723 836
Felgi aluminiowe trójramienne
do forda Modeno (brak dekielków z a k r y wa j ą cyc h ś r u by)
230zł – komplet – 692 723 836
O pel Ve c t r a 19 91 ro k , 2 .0
benzyna, cena 2200 zł – 500
058 370
Mercedes 124e , 93 r. 3 litry,
diesel – 505 419 776
Trabant sedan, cena 160 zł.
- 669 618 133
Seat Kordoba 03/04 pojemność 1.4, I właściciel, cena
24000 – 697 103 534
Okazja – opony zimowe używane 4 sztuki R12 + 1 opona
gratis za 200 zł, stan bardzo
dobr y, pasują do Tico, fiata
126p – 509 503 752
2 opony Nokian 175/65/14 w bardzo dobrym stanie cena 2 szt. 140
zł. - 606 301 919
2 opony zimowe bardzo tanio
- Dunlop Sport Winter 15-ki w
bdb. stanie rozmiar 185/65 lub
zamienię na rozmiar 195/65 - 792
128 282
2 opony zimowe wiking r13 145/70 R13 jeżdżone 2 miesiące
90 zł/szt. - 603 525 215
4 koła zimowe 1-sezonowe tanio Dębica Frigo o rozmiarze 155/80/
R13 wraz z felgami do Renault
(wymagają malowania). Opony
zamontowane i wyważone. Opony
po jednym sezonie jazdy - pozostałość po sprzedanym aucie.
Możliwość przesłania zdjęć na
e-mail. Cena 350zł / komplet - 509
899 868
4 opony zimowe 185x65 14” - po
1 miesięcznym użytkowaniu w
stanie bardzo dobrym - jak nowe
cena 250 zł 185x65 14” - 508
200 428
Akumulator 45-360rozr - prawie nowy 60 zł. - 665 930 993
Alfa Romeo 155 1,7ts 4600zł
- 1995 rok produkcji (pierwsza rej
1996), czarny, wspomaganie kierownicy, ABS, elektryczne szyby
(przód), centralny zamek + alarm,
Airbag, soczewkowe reflektory,
instalacja gazowa. Cena 4600 zł
do uzgodnienia - 507 489 800
Alufelgi 17” 4x100 z oponami
- 792 819 271
Alufelgi do fiesty tanio - 13’ z
forda fiesty w dobrym stanie 260
zł. 4szt. - 888 551 829
Alufelgi platin 14” - Platin
4x100 (do Civica), sześcioramienne, stan dobry. Posiadam 4
sztuki, w tym jedna uszkodzona:
lekko pęknięta, można ją bez
problemu pospawać. Cena: 350
zł. - 693 104 390
Alufelgi r14 4x108 - z Forda
Escorta, wraz ze śrubami + śruby
zabezpieczające cena 500 zł.
lokom@wp.pl - 691 210 702
Audi 8 0 b3 - zadbane - 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 b3 1.8 1000 zł - 1.8S benzyna rocznik 1988r., do remontu
lub na części. Dzwonić po 17. 723
902 399 - 506 843 333
Audi 80 b4 - po wymianie rozrządu, przednich reflektorów, auto
do drobnych poprawek lakierniczych, ale ogólnie w dobrym
stanie. Dodatkowo daję komplet
opon zimow yc h, prak t yc znie
nowe radio sony. Auto posiada

hak i centralny zamek. Cena 4500
zł do uzgodnienia. Nie odpowiadam na smsy - 609 642 053
Audi A3 - 1,9 TDI, 110KM, 2000r,
granatowy metalik, 3 - drzwiowa,
alufelgi, pełna elektryka, klimatronic, MP3, 4 Air Bag, zamek centralny + 2 piloty, alarm. 24 000zł.
Jelenia Góra - 607 800 188
Audi A4 - 1,9 TDI, 110km, 96r,
220 tys., km, abs, wspomaganie,
elektryka, cena 14tys do negocjacji, powołać się na Jelonkę
- 502 119 060
Audi A4 1.9 tdi 110 km combi
- graf itowo -niebieski metalik,
combi, ABS, centralny zamek,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie kierownicy. RM oryginalne AUDI, ciemne
szyby t ył, 2 x Air Bag, obni żony, aluminiowe felgi 15, relingi
dachowe, immobilaizer, książka
serwisowa, zarejestrowany - 604
837 827
Audi A4 95r. sedan, niebieski,
alufelgi 15”,wspomaganie kierownicy, abs, elektryczne lusterka,
sprowadzony z Holandii zarejestrowany w Polsce. Cena 9500 zł
- 606 726 799
Audi A4 96r 1.9 tdi 110 ps –
graf itowo - niebieski metalik,
combi, ABS, centralny zamek,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, wspomaganie kierownicy. RM oryginalne AUDI, ciemne
szyby t ył, 2 x Air Bag, obni żony, aluminiowe felgi 15, relingi
dachowe, immobilaizer, książka
serwisowa, zarejestrowany - 604
837 827
Audi A4 kombi - Śliczne - TDI1,9
(130) 20 04r, srebrny metalik,
pełne wyposażenie oprócz skóry,
jeden właściciel, pełny serwis do
końca, przebieg 163 tys. oryginalny. Polecam autko jest śliczne
- 075 75 120 28
Audi A6 - avant 2,5 TDI, 9 6
rok, 115KM, 285 tys., srebrny
klimatronic, 2x Air Bag, pełna
elektryka - dzwonić po 20.00 - 075
717 21 77
Audi b3 - rok produkcji 1987,
alufelgi 15 cali, kolor zielony
metalic, klimatyzacja, stan bdb.,
nie w ymaga żadnego wkładu
pojemność 1800 cena 4500 do
negocjacji - 721 279 968
Błotnik prawy Golf III 5d - Do
sprzedania błotnik prawy, przód
w kolorze czarnym. Cena 60 zł
- 501 485 535
Bmw 1,8 – 86 rok, 1500 zł., gaz
stan bardzo dobry - 668 296 485
BMW 316 - rok produkcji 1991,
pojemność 1.6 L., Benzyna +
instalacja gazowa, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby,
elektr yczne lusterka, komplet
opon letnich + alufelgi. Ważny
przegląd do 06,2009. CENA 8000
zł. (Do negocjacji) - 605 462 141
B mw 3 2 0 k o m b i i n s t a l a c j a
gazowa tanio - Rocznik 1990,
kombi, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, srebr ny
metalik, hak - cena 2650 zł - 507
930 010
Bmw 320 kombi lpg - Rocznik
1990, kombi, instalacja gazowa,
wspomaganie kierownicy, srebrny
matalik, hak, cena 2650 zł. - 507
930 010
Bmw e3 4 525 - z roku 88 w
świetnym stanie technicznym i
wizualnym – bdb. wyposażenie,
klimatyzacja, alufelgi, elektryka
szpera i LPG - autko po wymianie
płynów, olei i zawieszenia - bez
wkładu finansowego. 8200 zł. do
negocjacji - 607 331 366
Cezetka 350 - opłacona, zarejestrowana - 791 244 062
Ch rysler Voyag er - 2 0 0 0
rok, 2.5TD, 5 miesięcy w kraju,
stan idealny 785 522 115 - 785
456 586
Cinquecento - pojemność 700
cm z 1994 roku - czarny - 609
749 462
Citroen xm 2,1td 6500zł - 1996r,
czarny, przyciemniane szyby,
welur, automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja,
elektryczne szyby, elektryczne i
podgrzewane lusterka, 2xairbag.
Cena 6500zł do uzgodnienia - 507
489 800
Citroen XM rocznik 1992 2.1
TD w bardzo dobr ym stanie,
zarejestrowany sprowadzony
w zeszłym roku, wyposażenie:
hak, ABS, 4 elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, wspomaganie, elektryczny szyberdach,
wymieniony rozrząd i gruszki,

centralny zamek + pilot. Cena
3500 - 603 941 051
Citroena xsare 1,9td - TDI
1998r wersja exsklusive: welur,
kierownica regulowana w 2 płaszczyznach, poduszka powietrzna
kierowcy, elektr yczne szyby i
lusterka, immobiliser, autoalarm
z centralnym zamkiem, klimatyzacja, radio z Cd, bardzo wygodne
i ekonomiczne, garażowane, blachy ocynkowane - 513 101 712
Częsći Bmw e34-36 - Wszystkie
części - 507 930 010
Części Bmw e34 - silnik, skrzynia biegów, komplet dokumentów
i parę innych rzeczy - 606 726
799
Części do Fordów - z demontażu
do forda skorpion, rok 1986-1993
i do forda sierry rok 1986-1993
- 603 291 394
Części Ford Escort - z demontażu - 603 291 394
Części Ford Fiesta - silnik i
skrzynie biegów do forda fiesty
rok 1990 1,8d i inne - 603 291
394
Części Golf III 1,9 tdi - 513
718 808
Daewoo Espero - 1996r. benzyna + LPG. Zarejestrowany z
ważnym przeglądem i ubezpieczeniem do odbudowy lub na
części - 1200 zł. - 500 038 670
Daihatsu Applause - LPG, tanio
- rok 90, stan dobry 1700 zł. - 669
922 520
Deawoo Nubira - kombi rok
produkcji 1999 - Benzyna, gaz
stan dobry cena 6.500 zł.- 600
372 836
Drzwi prawe Golf III 5d - przednie w kolorze czarnym - Cena 60
zł. - 501 485 535
Escort 1.4 clx 92-97 składak
- (75KM) . Kolor szary metalik.
Nowe opony zimowe na przedzie

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 136.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Do sprzedania 2 pokoje w Mysłakowicach.
Powierzchnia 46 m2 . Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 691-339-777 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
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(na tył w komplecie, ale niezał ożone). Ubezpieczenie do 1
kwietnia 2009 (brak przeglądu),
stan techniczny DB (do poprawy
blachar ka). Cena 120 0zł (do
negocjacji) - 605 515 713
Escort 1.4, gaz, 95r - benzyna
- instalacja gazowa, welurowa
tapicerka, hatchback, 5 drzwiowy,
srebrno-niebieski metalik, cena
2.600 zł - 609 825 294
Escort 1.6 16v - autko zadbane,
posiada przegląd i oc, nie wymaga
wkładu finansowego, cena do
uzgodnienia - 721 581 631
Felgi alu 17” z oponami tanio
- 4x100 - 792 819 271
Felgi do forda 14” - Stan felg
dobry Cena-120zł - 604 990 575
Felgi stalowe 13” - 4x100 do
golfa. - 792 819 271
Felgi stalowe 15 do Forda 6Jx15 ET52,5 5x108 - 4 sztuki.
Przeznaczenie Ford Focus. Cena
70zł sztuka. Stan bardzo dobry.
- 509 097 442
Felgi volkswagen polo - 4 felgi
- 660 485 236
Felgi z oponami - aluminiowe
w kolorze czarnym, mat 15” z
oponami michelin 195/50 R15,
rozstaw śrub 100. Duży otwór
c entr ujący, pasują nawet do
renault/nissan cena: 350pln - 504
154 682
Felgi z oponami 13 v w polo
98 - 4 felgi VW Polo 98 rozmiar
155/70/R13. Felgi długo stały w
garażu i są lekko zardzewiałe,
opony mają przed sobą ostatni
sezon. Cena 4x 30 PLN - 502
377 578
Felicia kombi - Niebieski metalic
1.3 Bardzo dobry stan wizualny i
techniczny bez korozji przebieg
115 tyś kupiona w polskim salonie
1996/97 zarejestrowana. 4800 do
uzgodnienia - 603 182 814

Sprzedamy działkę gruntu 1,24 ha okolice
Jeleniej Góry. Pod zabudowę przeznaczone
30% powierzchni. Cena 148.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 : tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze okolice „Ogólniaka”. Istniej możliwość
wynajmu mieszkania na okres 1-2 lat.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 501-357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe okolice
I LO Cena 220.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52
Wynajmiemy atrakcyjną kawalerkę w w
Cieplicach. Mieszkanie umeblowane i
wyposażone - min. pralka i lodówka. Wokół
dużo zieleni. Czynsz 750,- zł. plus opłaty
licznikowe. Kaucja 700,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie 1 pokojowe w kamienicy, w Sobieszowie. Niskie
koszty eksploatacji. Dogodny dojazd.
Cena 110.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy bliźniak lub pół bliźniaka w
Jeleniej Górze - obrzeże miasta.
Wspaniała działka widokowa.
Cena 395.000,- zł. do negocjacji.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 601-554-086 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Wynajmiemy 2 pokojowe mieszkanie z werandą w Karpaczu. Umeblowanie standard
podstawowy. Czynsz 500,- zł. plus opłaty licznikowe. Kaucja 400,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Felicja 1.3 mpi - części - 97-99,
wszystkie części z demontażu
- 693 828 283
Felicja pickup 5500 zł - 1998
r. prod. stan BDB., biała, homologacja na ciężarowe, aktualny
przegląd i OC, opony letnie i
zimowe, cena do uzgodnienia
- 502 799 999
Fiat 126p tanio - 89 rok, na chodzie, czerwony stan blach dobry,
możliwość sprzedania bez papierów!! Cena 250 zł GG2993693
- 785 524 378
Fiat Brava sx 1997 - 1.4 niebieski metalic, benzyna, przebieg
91 tys. km, pierwszy właściciel
bezwypadkowy, autoalarm, opony
zimowe, poduszka powietrzna
k ier owc y, elek t r yc zne s z y by
przednie. Cena 7,500 - 609 678
798
Fiat Cinqecento 700 - stan dobry,
rok 1993 - 609 749 462
Fiat Cinquecento - 1993, Moc: 30
KM (22 kW), 700 cm3, benzyna,
2 /3, immobilizer, stan bardzo
dobry, ważny przegląd przez rok,
oc, dwa akumulatory, zadbany
osoba nie paląca. Cena 1850zł do
negocjacji - 693 049 324
Fiat Cinquecento 700 - stan
dobry, kolor czarny, po przeglądzie i po wymianie wszystkich
płynów i olejów. Nie odpowiadam
na sms - 609 749 462
Fiat punto 2600 zł - 1100 cm
zarejestrowany, 1996 rok - 885
588 345
Fiat Siena – 98 rok, 1.6, 16v stan
techniczny średni, cena 3500 lub
zamiana czekam na propozycje
- 504 790 645
Ford Escor t - idealny stan 1995/9 6, pojemność 1.6 -16v
- 2 lata w kraju jasnobrązowa
zadbana tapicerka, bardzo ładny
kolor grafitowy metalic, zadbany,
opłacony od jazdy 5400 do uzgodnienia - 603 182 814
Ford Escort 1,4 clx 92-97 - benzyna, stan techniczny db., szary
metalic, oc. do 1 kwietnia 2009,
brak przeglądu, do poprawek
blacharskich. Cena 900 zł - do
negocjacji - 605 515 713
Ford Esc or t 1,6 - 92r. stan
karoserii dostateczny(wygodne

siedzenia) silnika dobry( max. 120
km/h) układ kierowniczy, alarm w
pilocie (pika) dwa akumulatory,
w cią głej eksploatacji, ważny
przegląd i oc na dojazd, na chwilę
obecną pali na pych za dopłatą
mogę wymienić rozrusznik - w
całości lub na części 550zł - 693
049 324
Ford Esc or t 1.4 19 9 5 rok benzyna - instalacja gazowa,
welurowa tapicerka, hatchback,
5 drzwiowy, srebrno-niebieski
metalik, cena 2.6 0 0 zł - 6 0 9
825 294
Ford Escort 1993/94 - Wiśniowy
metalic 1.6-16V - zadbany, bez
korozji, wspomaganie kierownicy,
2 poduszki powietrzne ,ogrzewane fotele, ważne połaty w kraju
od 3 lat - 3700 do uzgodnienia
- 603 182 814
Ford Escort 93 rok - wszystkie
części od forda escota 93r ghia
cena całego 400 zł. - 504 790
645
Ford Escort 95 rok - Grafitowy
metalic 1.6, nowy model, bardzo
dobry stan wizualny i techniczny,
zadbane wnętrze, 2 poduszki
pow, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, RO - ważny
przegląd i OC do 08 2009 - 5400
do uzgodnienia - 603 182 814
Ford Eskord 1,4 l - Składak 19921997 3 drzwiowy, szary metalik,
stan techniczny dobry, OC do
22.04.2009, brak przeglądu centralny zamek, szyberdach, CENA
800 zł. - 695 053 589
Ford felgi 13’’ – Eskort, 5 sztuk100 zł komplet - 693 828 283
Ford Fiesta - 3 drzwiowy, granatowy metalik, pojemność 1.1,
1994 rok, 2 poduszki, stan bardzo
dobr y, zadbany, nie w ymaga
wkładu finansowego. Komplet
opon zimowych, ważny przegląd
i oc. - 694 489 991
Ford Fiesta - 91 rok zarejestrowany, opłacony, cena 900 zł nowe
opony - 698 925 671
Ford Fiesta - rok 1991, kolor
czerwony, pojemność 1200. Przegląd techniczny ważny do 31
października 2009 r. Oc do 22
listopada 2008.Cena do negocjacji. - 665 954 150

Ford Fiesta 1,8 d 95 rok - hak,
dodatkowe opony z felgami, do
poprawek lakierniczych cena
1.500 zł - 607 660 111
Ford Focus kombi tddi - 1999,
pełna elektryka, klimatyzacja,
RO, ekonomiczny - 515 128 231
Ford Mondeo - 1.8, benzyna, klimatyzacja, abs, centralny zamek,
2 x airbag. Regulowana kierownic a, stan bdb, sprowadzony
zarejestrowany, rok produkcji
1996, grafit metalic, hatchback,
szyberdach, cena 8500 - 793
084 393
Ford Mondeo Kombi - Karpacz
- 98 r, 175 tys., bezwypadkowy,
jeździł w Niemczech, dwa komplety opon, alufelgi, nowy przegląd, zarejestrowany. Dobry stan
techniczny Cena do uzgodnienia.
Dla zainteresowanych prześlemy
zdjęcia samochodu na mail. - 075
76 160 23
Ford Mondeo kombi 1999 zł
- Rok produkcji 1993 1.6 16V
benzyna, kombi. Auto posiada
hak, poduszkę oraz wspomaganie kierownicy. Kolor biał y.
Samochód jest zarejestrowany
i opłacony cena 1999 zł. - 507
930 010
Ford Mondeo kombi 9 8 rok
- srebrny metalik Silnik 1600V
16V benzyna, stan dobry, sprowadzony do opłat, wspomaganie
kierownicy, elektryczne lusterka,
elek tr yc zne sz yby, c entralny
zamek, klimatronik, przednia i
tylna szyba podgrzewana. Cena
4.50 0 do negocjacji! (okolice
Jeleniej Gór y) 075 75 150 89
- 503 759 887
Ford Windstar Van, zarejestrowany - 1998r. 150 KM, bezwypadkowy, idealny, zarejestrowany,
najbogatszy, błękitny metalik, 7
osób, klimatyzacja dwustrefowa,
ASP, ABS, lustrzane szyby, regulacja poziomu, alufelgi, radio, 2
poduszki, centralny zamek + pilot,
wspomaganie, elektryczne szyby
i lusterka, relingi, alarm. 15800zł
- 602 342 940
Fso Polonez 1.6 - CARO GLE,
silnik 1.6, rok 94, bordowy, stan
tec hnic zny dobr y, poja zd na
bieżąco użytkowany. Cena wywoławcza to 700 zł - 075 64 32 848

Golf 1 gti tanio - z 1983 roku,
1800 pojemność, alufelgi 15, od
3 lat nie eksploatowany, wyrejestrowany, w całości lub na części,
stan db cena do ustalenia GG
2993693 - 785 524 378
Golf 2 - (5 drzwiowy)z silnikiem
golfa 3, pełny wtrysk, szyberdach,
CB radio, nowe tylne zawieszenie,
nowy układ kierowniczy za cenę
2000 zł (do negocjacji) - 781
374 319
Golf 2 w dieslu atrakcyjna cena stan bardzo dobry - 607 051 811
Golf 3 - 1.9 td 5 dr zwiow y,
klimatyzacja, 4 x airbag, wspomaganie, centralny zamek, stan bdb.,
sprowadzony, rok produkcji 1997,
cena 9800 - 793 084 393
Golf 3 tdi - Tanio - 90 KM Klimatyzacja, poduszki, wspomaganie,
c entralny z amek z alar mem,
radio CD, do drobnych poprawek
lakierniczych ubezpieczony, zarejestrowany - 517 900 425
Golf 4 - Okazja - z 2002 roku
z salonu w Polsce, pojemność
1400, oryginalny przebieg 130
tys. km, 5 drzwi, kolor grafit metalic, Abs, 2 poduszki powietrzne,
Srs, ekonomiczny, radio Panasonic, w aucie nigdy nie palono.
Cena 21 tys. zł do negocjacji - 693
458 700
Golf 4 salon za 21 tys. - w Polsce, pojemność 1400, 5 drzwi,
kolor antracy t metalic, radio,
wspomaganie, ABS,2 poduszki
powietrzne, alarm, or yginalny
przebieg 130 tyś. w aucie nigdy
nie palono. Gratis komplet opon
zimowych. - 693 458 700
Golf III - 1,9 TD, rok produkcji
1993, cena 5200 zł do uzgodnienia. - 723 888 247
Golf III - Rok produkcji 1996.
Pojemność silnika 1,8 benzyna.
Automatyczna skrzynia biegów.
Kolor czer wony, szyberdach,
elektrycznie ustawiane lusterka,
s z y b y. D w a k o m p l e t y o p o n
(zimowe) - 604 685 401
Honda Civic - pojemność silnika
1,5, rok produkcji 1994 - 661
934 797
Honda kros enduro - rok produkcji 19 83, kolor czer wony,
chłodzony cieczą, silnik, pojem-

ność 80, rama do poprawy, brak
hamulców i napinacza, łańcucha,
silnik sprawny, skrzynia 5, cena
- 700 zł - 695 053 589
Honda vt500 chopper motocykl
- Chopper Honda Shadow VT 500
C 1985r bezwypadkowy, silnik
widlasty, dwa cylindry, 500ccm,
ch ł odzony ciec z ą , 6 biegów,
kardan, serwisowany. Trwały i
ekonomiczny silnik 50KM pracuje
b.dobrze, pali na dotyk. Kultowy
chopper, wygodny znakomitej
firmy, stan bardzo dobry, oraz
sprzedam części Hondy VT500
- 602 342 940
Iveco - 3510 maxi na bliźniaku
2,8TD z 1996 roku, kolor grafitowy, hak, wspomaganie, nowe
opony, radio CD, na kat, B+ iveco
z 1998r (na części) cena obejmuje
2 auta 18900 - 695 400 564
Kadett 1.3 + gaz cena: 1.000
- Sedan rok 87 1.3 + gaz, zarejestrowany, ubezpieczony! - 782
226 705
Kia Clarus - rok produkcji 1999,
160000 km, 4 elektryczne szyby,
2 elektryczne lusterka, hak, autoalarm, benzyna + gaz, komplet
opon letnich i zimowych. Cena
11000zł - 501 181 177
Kia clarus slx highline 8800zl
- Sprowadzone - Niemcy, rok produkcji 09.1999, przebieg 98.200,
pojemność 793cm3/ 116KM,
benzyna, manualna skrzynia biegów, klimatyzacja, zloty metalik,
ABS, centralny zamek (pilot lub
klucz), elektrycznie otwierane
szyby, Immobilizer, wspomaganie
kierownicy, Air Bag, ustawiana
wysokość kierownicy, dzielona
(składana) tylna kanapa, tylne
zagłówki - 661 465 577
Kola dojazdowe (zapasówki)
- 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.
- 660 481 111
Koła zimowe 14 - tanio 165/65/14
4 sztuki - 668 917 430
Koła zimowe do citroena saxo
- z oryginalnymi kołpakami - stan
idealny - 509 029 334

Koła zimowe do Vectry - stan
bardzo dobry - 663 873 098
Koła zimowe do vw 4x100 15tki - rozstaw 4x100 oryginalne od
Passata B4 stan dobry + oryginalne dekielki. Cena za komplet
170 zł! - 691 906 006
Lanos stan bdb - I właściciel,
mały przebieg, garażowany, niespotykany złoty kolor, 6 lat. Cena
8300 zł. - 693 934 900
Łada Niva - rok produkcji 1978,
kolor - fiolet, stan techniczny
dobry, zarejestrowana 5 os./nie
posiada tylnych siedzeń/. Pracująca w terenie, jeżdżąca. Cena
450 0zł do negocjacji. Więcej
informacji telefonicznie lub mail
mayka@mayka.home.pl - 500
015 537
Maluch elx - fiat 126, rok 1997,
kolor wrzosowy, ważny przegląd
i OC, 4 nowe opony zimowe, stan
dobry cena 550 zł do negocjacji
- 607 735 831
M atiz 2 0 0 0 r o k - Pr ze b i e g
63000, zadbany, serwisowany,
Cena 7000 tys. do negocjacji
- 692 431 933
Mazda 323 - koloru czerwony
1.6 - 16 v 3 drzwiowa, stan bardzo
dobry, do opłat 3000 do negocjacji, rok 94 - 669 374 532
Mazda 626 - 1999 rok - 2,0l.,
115 km, przebieg 225.000 km,
zarejestrowany w Polsce, 4 x
poduszki powietrzne. ABS, TCS,
klimatronic, elektryczne szyby
(p+t), elektryczne lusterka (podgrzewane), immobiliser, alarm,
alufelgi, gaz sekwencyjny z butlą
w kole, reflektory przeciwmgielne
- Jelenia Góra 15.500 do negocjacji - 607 868 600
Megane z salonu - 1996r. zielony
metalic, 1.4 pojemność - kupiona
w salonie w Jeleniej Górze i tam
też serwisowana bezwypadkowa
stan idealny 7900 do uzgodnienia
- 603 182 814
Mercedesa A classe - 2003r.
Special Edition 1.7 CDI Diesel,
zarejestrowany w Polsce. Cena
34800 zł do negocjacji. - 501
105 747
M its u bisc h i L a n c e r - 5
drzwiowy z 1990 r pojemność 1,5
paliwo plus części po innym aucie
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OG£OSZENIA
tej samej marki - cena to 3000 do
negocjacji - 660 725 384
Motor her kules rok 19 83 Enduro, nowy tłok i pierścienie
na dotarciu, 5 biegów, brak nóżki
star towej, brak dokumentów,
pojemność 80 lub zamienię, oczekuje na oferty - 695 053 589
Na części - Opla Kadetta kombi z
91r. 1400 benzyna. Cena 1000 zł.
do negocjacji - 888 960 626
Nissan Micra 1996 - Stan idealny. Cena 6 500 zł. - 608 649
813
Nissan Micra 90 rok - w całości
lub na części cena 600zł - 787
233 050
Nissan Micra diesel - 99 rok,
zadbana, sprowadzona - 609
437 664
Nissan Nicra -19 9 5 rok- za
3900zł - z 28.12.1995 rok, 998
benzyna, 1 x airbag, biały, stan
bdb., sprowadzony z Niemiec,
do opłat. Cena 3900zł + opłaty
- 608 498 262
N issan P r i m e r a 2 . 0 - g a z
oc.136km - kolor ciemny, ABS,
wspomaganie hamowania kierownicy, elektryczne szyby, lusterka,
spr zęt audio w opcji 10 g ł o śników 2 wzmacniacze, radio,
antena automatyczna, przejechane ponad 200.000.km - 606
241 244
Ogar 200 motorower - na chodzie w dobrym stanie z dokumentami i ubezpieczeniem OC - 791
244 062
Okazja ładne oz 5x120 - OZ 16
cali o ros. 5x120 jeździły w bmw
e-36 za 650zł mogę wysłać fotki
gg345556 - 515 840 190
Omega b na części - kombi, 2.0,
benzyna, 95r, zielony metalik, na
części, karoseria cała, w silniku
puka panewka - 606 508 723
Opel Astra 1.6 + gaz wersja
cd - kombi, wersja CD, ABS,
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, obrotomierz,
centralny zamek, szyber dach,
dzielona kanapa tylna, pirotechniczne napinacze pasów, stan
techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, cena 2700 do negocjacji
- 788 194 391
Opel Corsa 1,4 benzyna - rok
produkcji 1996 + opony zimowe.
Moc 44 Kw, pierwsza rejestracja
w kraju 2004 r. Kolor srebrny, 3
drzwiowy. Przebieg 170 tys. Auto
używane przez kobietę. Auto w
stanie idealnym. Bardzo zadbane
i oszczędne, nie wymaga żadnego
wkładu finansowego. Cena 7,200
do negocjacji. - 661 199 643
Opel Corsa b za 3600 zł – z 1994
roku, zielona, stan bdb., sprowadzona z Niemiec do opłat. Cena
3600zł + opłaty - 608 498 262
O pel k a d et - 1, 2 z g a ze m,
srebrny sedan, 87 rok w dobrym
stanie, bez ubezpieczenia, ale z
przeglądem - sprzedam tanio lub
zamienię na motor np. jawa, mz
- 505 309 744
Opel Kadet kombi - 1400 benzyna, cena 1000 zł - 888 960
626
Opel Kadet Sedan - rocznik
19 87. Ko l o r s i w y. I n s t a l ac j a
gazowa. Opłacony i zarejestrowany do 2009 roku. Stan dobry.
Cena 800zl do uzgodnienia. 885
205 288 - 075 75 43 844
Opel Kadett - KOMBI 1991 Cena
2,300 zł cena do negocjacji. Jelenia Góra - 888 960 626
Opel Kadett 1.3 - z 1987 rok
ważny przegląd i oc do drobnej
napraw y - cena 50 0 zł - 695
980 120
O pel O me ga A - rok 19 9 0,
pojemność 2000, benzyna + gaz,
zarejestrowany w Polsce, kolor
wiśnia, zadbany, dobr y stan,
szyberdach, elektryczne szyby,
c ent ralny z am ek , r ok wa ż ny
przegląd, radio z cd, cena 3500zł
- 511 089 918
Opel Tigra - 1,4 1996 rok, elektryczne szyby i szyberdach, dwie
poduszki, alufelgi, tylna szyba
przyciemniana, sportowy wydech,
komplet kół zimowych, atrakcyjny
wygląd, po tuningu. Cena 9000 zł
lub zamienię - 609 073 716
Opel Vectra 1.6 - benzyna, szyberdach, 91 rok, zarejestrowany,
ważny pr zegląd, sprawny, po
wymianie rozrządu i amortyzatorów, centralny zamek, wspomaganie, kolor szary metalik - 695
430 821

Opel Vectra 2300 zł - 1.8 benzyna, 94/97r. czarny metalik, stan
dobry - 792 473 417
Opel Vectra, uszkodzony - rok
95, silnik 1598 m3, benzyna,
ubezpieczony do 30.12.2008,
Pr zegląd: 10.0 4. 20 0 9. Autko
spotkało się z dzikiem, uszkodzony został: przód (blacharka,
szyba, światła, chyba chłodnica),
2 poduszki powietrzne. Silnik w
100% sprawny - 509 786 007
Opony - dwie letnie DUNLOP
SPORT 200E rozmiar 205/65
R15,94V, bieżnik około 3mm.
Cena 9 0zl za komplet! - 660
481 111
Opony 135, 12 zimowe - tanio
stan bardzo dobry - 665 930 993
Opony 135-12 - zimowe - stan
idealny - tanio - 601 472 183
Opony dunlop sport 185x60x14”
- Sprzedam tanio używane opony
Dunlop Sport SP 2000E, wys.
bieżnika 4-5 mm, lub zamienię na
węższe 155-165. - 728 490 395
Opony z felgami - pasują dokładnie do opla astry - 607 311 358
Opony zimowe - 145/70/13 prawie nowe 4 - 782 825 367
Opony zimowe 13 tanio - sprzedam opony zimowe 175/70/13 4 zł
od sztuki jeżdżone były 1 sezon,
stan bardzo dobry - 668 027 794
Opony zimowe 13x12 - Cztery
prawie nie śmigane zimówk i
Dębica, do Tico, 126p, cinquecento itp. 120 zł komplet - 607
377 268
Opony zimowe 15” - Goodyear
195/65R15 4 sztuki cena 320 zł
- 605 258 024
Opony zimowe 175/65/14!! Sprzedam opony zimowe 14 cali.
2 opony firmy Nokian, 2 opony
f ir my C ontinent al możli wo ś ć
sprzedania 2 lub 4 sztuk opony
są w bardzo dobrym stanie. Cena
kompletu 250 cena 2 sztuk 140 zł.
- 606 301 919
Opony zimowe 185/65/14’’ - 4
zim owe, g ł ę b oko ś ć bie ż nika
6mm. Cena 120 zł. za zestaw
- 075 76 214 22
Opony zimowe 195/65r15 b.tanio - 2x kormoran + 2 x semperit.
Bieżnik ok 5 mm. 15zł/szt gg
222922 - 601 540 708
Opony zimowe każdy rozmiar Duży wybór, atrakcyjne ceny GG:
8565169. - 504 554 515
Opony zimowe r13 175/70 - Mam
do sprzedania opony zimowe w
rozmiarze j/w. Są to dwie sztuki
f irmy Kristall - jeżdżone dwa
sezony oraz Dayton jeżdżone
zeszły sezon zimowy. Wszystkie
w bardzo dobrym stanie - cena
za komplet 4 sz tuk 25 0 PLN.
Opony dostępne w Kowarach
- 512 284 035
Opony zimowe r 13 175/70 - Są
to dwie sztuki firmy Kristall jeżdżone dwa sezony oraz Dayton
jeżdżone zeszły sezon zimowy.
Ws z ystk ie w bardzo dobr y m
stanie cena za komplet 4 sztuk
250PLN (Kowary) - 512 284 035
Opony zimowe wiking 13 - 2 szt.
145/70 R13 jeżdżone 2 miesiące
90 zł/szt. - 603 525 215
Opony zimówki super 14 - z felgami. Stan bardzo dobry. Opony
zimowe. Cena atrakcyjna. Zdjęcia
na życzenie. Mail: mati082@o2.pl
GG6032367 - 757 183 263
Panel do radia sony cdx-s2200
- panel jest w 100% sprawny i
posiada normalne ślady użytkowania. Jeżeli ktoś z Państwa
będzie zainteresowany proszę
o kontakt ivi_@op.pl lub telefon
- 509 057 034
Passat 1,6 diasel - 82/87r - 601
696 943
Passat 2006r 36000zl - FULL
opcja, sprowadzony, przyjechał
na kołach, bezwypadkowy, skóra,
nawigacja, pełna elektryka, parktronik, tempomat, podgrzewane
fotele, xenon, JELENIA GÓRA
- 500 101 645
Passat kombi - lif t – 20 01
(nowy model ) - tdi 101ps, auto
bezwypadkowe w bardzo dobrym
stanie, posiada klimatyzację,
elektryczne szyby, lusterka, abs
i asp, podgrzewane fotele i inne,
auto posiada książkę serwisowa.
Bardzo dobra cena!!! Auto do
opłat - 793 608 323
Passat kombi b3 - biały, 1991
rok, 1,800cm benzyna, do małych
poprawek blacharsko-lakierniczych (pęknięty zderzak i kilka

drobnych rys) cena: 2500zl do
negocjacji - 669 441 260
Pegout 406 - wszystkie części
do pegouta 306 - 726 112 623
Peugeot 205 1.4 benzyna - części - tanio - 601 472 183
Polonez Caro Plus - 1.6 gsi +
gaz. Hak, wspomaganie, cena 900
zł do małej negocjacji, zarejestrowany. Rok produkcji 1998, kolor
biały, stoi na Oskara Langego 9a
w Cieplicach - 515 776 177
Polonez Caro plus - w całości
lub na części cena 800 zł - 787
233 050
Polonez Caro plus 98 rok - 1.6
benzyna + gaz ważne oc i przegląd, w stanie dobrym wizualnie
jak i technicznie, samochód nie
wymaga wkładu finansowego,
jeździ na gazie jak i benzynie,
cena 1200 zł BEZ NEGOCJACJI,
samochód wart swojej ceny. - 669
417 059
Półka na głośniki do malucha
- półka na tylni podszybek, stan
bdb. w ygłuszona, obita czarnym materiałem. Ma wycięcia
na głośniki „elipsy” cena 30zł
- GG2993693 - 785 524 378
Renault - 5 TR 199 0 rok pojemność 1390 cm, moc 43 kw,
stan dobry, cena do uzgodnienia
- 605 275 247
Renault 19 16v - 136 PS, 93rok,
sedan, czerwony, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby,
centralny zamek, komputer, benzyna. Cena 3000 zł. - 504 081
731
Renault Clio - benzyna + gaz,
czerwona - silnik 1.2, cena 1800
zł, ewentualnie zamiana na inne
auto - 603 836 196
Renault Clio 2000 rok - pojemność silnika 1148, czerwony, stan
techniczny bardzo dobry, przegląd i ubezpieczenie do kwietnia
2009, cena 9500 do negocjacji
- 505 177 959
Renault Clio dci - 2004/2005
rok, 5 drzwi, granatowy metalik,
4 x airbag, abs, komputer, zarejestrowany - 608 653 454
Renault Espace - silnik 3.0 V6.
moc 170 KM Siedmioosobowy
Van. Zielony metalic, instalacja
gazowa. Nie jest zniszczony.
Miejscowość Dąbrowica. Cena
5300 - 691 435 862
Renault Grandtour 2008 rok
- OKAZJA - rocznik 2008 - auto
kupione z salonu, bogate wyposażenie- 1500 km pr zebiegu,
kolor czarna perła = cena 41000
(kupione za 53000 zł) - 605 853
793
Renault Megane - Stan samochodu bardzo dobry. Rok 1998,
klimat y zacja, dwie poduszki,
opony zimowe i letnie na felgach
stalowych, rozrząd wymieniony.
- 782 804 688 - 075 613 79 08
Renault Megane 1.9d rte 2000r
tanio - diesel 1870cm3, data
prod. 21.08.2000r, kolor biały,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby,
imobilieser, po wymianie paska
rozrządu, filtrów, oleju, świec.
Nowy akumulator Bosch oraz
nowe opony zimowe GoodYear.
Cena 13.500 zł - 509 899 868
Renault Scenic 1.9 dti - rok
1999, 179 tys, 4 PP, ABS, klima,
dwa elektryczny 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 6425826 - 605 996 335
i 075 64 25 826
Renault Twingo - 1.3, 2005 rok
- 504 432 163
Renault Twingo 1,2 94 rok gaz
- instalacja gazowa, stan idealny,
cena 6 tys. zł. - 788 323 497
Rover 220 turbo coupe - 200
KM, rok 1995, 2.0 turbo, kolor zielony, elektryczne szyby, lusterka,
super alufelgi 17, skóra, centralny
zamek, alar m, wspomaganie
kierownicy, halogeny, 148 000
przebieg. Stan ogólny bdb. Cena
15 000 zł - 608 366 221
Rover 75 - Stan bdb,. tanio
więcej info dj.pati13@wp.pl - 888
820 969
Rover 75 tanio 22500 tys. - rok
2000, pojemność 2000, 115KM,
Diesel, Bezw ypadkow y - 888
820 969
Seat Cordoba 2002 rok - 1.6
benzyna, I właściciel, kupiony
w polskim salonie, 2 x air bag,

wspomaganie, elektryczne szyby
i lusterka, ABS, centralny zamek,
halogeny, 2 komplety kół alufelgi,
serwisowany, książka serwisowa
- 601 918 893
Seat Ibiza 1.4 tdi 80 km okazja
- Model po liftingu, przebieg 28
tys. kilometrów, błękitny metalik,
elektryczne szyby, aluminiowe
felgi 16, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, 4 x air bag,
klimatyzacja, ABS, immobilizer,
RM SONY, stan bardzo dobry,
sprowadzony do op ł at - 6 0 4
837 827
Seat Ibiza 2004 rok 1.4 16v 75KM , 2004r, 5dzwi, kolor czarna
perła. Sprowadzony do kraju pod
koniec ubiegłego roku z Niemiec.
Serwisowany, stan bardzo dobry.
W komplecie nowe zimowe opony.
Cena 23900 zł. - 889 543 952
Seat Ibiza 2006 rok 1.4 tdi 80 ps
- Model po liftingu, przebieg 28
tys. kilometrów, błękitny metalik,
elektryczne szyby, aluminiowe
felgi 16, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, 4 x air bag,
klimatyzacja, ABS, immobilizer,
RM SONY, stan bardzo dobry,
sprowadzony do op ł at - 6 0 4
837 827
Seat Ibiza 92 - części - trzy
drzwiowy pojemność 1200 - 888
579 344
Skoda Favorit - stan bdb. - 1992r
wiśniowa, 1300 benzyna, tylko 96
tys. przebiegu, bardzo dobry stan
wizualny i techniczny bez korozji,
garażowana, ważne oc. i przegląd
do 10,2009, cena 2500 do uzgodnienia - 603 182 814
Super opony 13-ki zimowe z
felgami prawie nowe Good Yery
- cena 250zł za 4szt. Pasują: golf,
polo i opel - 609 200 107
Tani i pakowny fiat palio - weekend, pojemność 1242 cm3, 1999
rok, 145000 km przebiegu, kombi,
bardzo ekonomiczny, bordowy
metalik, centralny zamek, auto
alarm, immobiliser, po przeglądzie
technicznym, bezw ypadkow y,
kupiony w polskim salonie. Cena
5200 złotych - 887 957 753
Tanio nowe opony zimower15
- 195/55/R 15 zimowe razem z
felgami - 518 215 099
Tanio Vw Golf III - 95r 1.4 benzyna. Zarejestrowany, ubezpieczony w bardzo dobrym stanie
- 880 935 616
Tico - części – 97 rok, wszystkie części z demontażu - 693
828 283
Tipo - części - 93 rok, 1,6 benzyna, niemiecki brif - 607 756
616
Tipo 1.6, 89 rok, 1000 zł - niebieski, szyberdach, stan dobry
- 668 296 485
Toyota camry benzyna + gaz
- 1992, 3.0 188KM, pełne wyposażenie elektryczne, tempomat,
klimatyzacja, ważny przegląd i
OC, stan bdb - 793 4562 28
Toyota Corolla - 1.4 benzyna
- wszystkie części - 1996 rok
- 665 930 993
Toyota Corolla - 1.4 benzyna
- 1996 rok uszkodzony, silnik
skrzynia idealne w całości lub na
części opłacony - 601 472 183
Toyota Corolla 98 rok - srebrny
metalik 1.6 benzyna w dobrym
stanie, cena 10.000 (cena do
negocjacji). - 695 698 695
Toyota Yaris base 1.0 - rok 2003,
przebieg 84 tys., 3-drzwiowy, benzyna VVT-i, kolor biały, kupiony w
kraju, stan bardzo dobry. Cena
22.000 - 607 884 819
Tuba aktywna- tanio! - Tuba trapezowa samochodowa. Głośnik
o śr. 30cm firmy Crunch (USA),
wzmacniacz Yamaha YPA-720
4-kanałowy (możliwość podłączenia większej ilości głośników).
Czyste brzmienie dobrej jakości.
Cena 400zł. Jelenia Góra - 503
067 399
T ylnia szyba do eskor ta 93
rok - cena do uzgodnienia - 798
499 584
Uaz - gazik, rok produkcji 1980,
kolor-zielony, oryginalny, wersja
z plandeką, jeżdżący, zarejestrowany. Cena 2000zł. mail mayka@
mayka.home.pl - 500 015 537
Uno – 88 rok, cena ok. 450zł.
- 506 216 452
Vw lt 35 2.5 tdi - rocznik 2001,
137 tys. przebiegu, sprowadzony
- 507 930 010

Vw multivan 95r. - 2,4d czerwony.
Stan techniczny bdb. 18.5 tyś.
- 601 351 607
Vw Passat - 1992, kombi, benzyna + gaz, stan techniczny bdb.
785 522 115 - 785 456 586
Vw Passat 1,8 gt z lpg. - sedan,
granatowy, rok produkcji 1986,
przebieg 420 tys., alarm, zamek
centralny, hak holowniczy, benzyna + gaz, nowe amor t yzatory, blacharka do częściowego
remontu, ważny przegląd i OC.
1800zł. - 697 979 877
Vw polo - 1,3, rok produkcji 1989,
cena 1200 zł - 603 280 275
Vw Polo - 2000 rok, 200000 tys.
km, SDI-1700ccm, 3 drzwiowy,
biały, wspomaganie kierownicy,
2 airbag, ABS, centralny zamek,
2 kpl. opon, zarejestrowany, garażowany. Stan dobry 11.000 zł lub
zamienię za dopłatą na inny 075
75 14 077 - 660 748 987
V w polo - diesel - 2000 rok.
200000 tys. km, SDI-1700ccm,
3 drzwiowy, biały, wspomaganie kierownicy, 2 airbag, ABS,
centralny zamek, 2 kpl. opon,
zarejestrowany, gara żowany.
Stan dobry 11.000 zł lub zamienię
za dopłatą na inny 075 75 14 077
- 660 748 987
Vw polo 1200 zł - 1989 rok, 13
benzyna, stan bardzo dobry - 603
280 275
V w t4 1,9 d 6 0 0 0 - pr zedłużony, hak, wspomaganie, stan
techniczny i blacharka dobry, 3
osobowy. - 889 687 356
V w T4 2,4d 9 os. - 1997 rok,
pojemność 2400 diesel. W kraju
od pó ł roku. Zarejestrowany.
Osobowy. Posiada hak, blokadę
skrzyni biegów, radio CB i radio
z CD. Dołączam komplet kół letnich. Kolor żółty. Ubezpieczenie
i przegląd do 04.2009. Stan bdb.
- 505 060 574
V w transpor ter 26 0 0 zł - T3
1.6d 1986 rok. 1.2t ładowność.
Sprawny technicznie i zarejestrowany, opłacony - 792 473 417
Vw Transporter T4 6000 - 1,9
diesel, sprawny - 889 687 356
Wartburg golf - w całości
lub na części cena 850zł - 787
233 050
Wts: Fiat Cinquecento sporting
- Kolor żółty. Cena 3000 zł do
negocjacji - 604 990 088
Xsara 2 hdi exclusive - XII 2001
rok, srebrny, 110 tys.km, serwisowany, klimatronic, 4 x airbag,
naprawdę fajny i wygodny - 608
653 454
Yamaha mbk flame 125 ccm,
2004 rok - skuter - stan techniczny
db. Sprowadzony z Włoch, do
opłat. Więcej info przez telefon.
Proszę dzwonić po 15. - 603
817 105
Z adbany fiat 126p - bardzo
zadbany, nie wymaga wkładu
finansowego, stan blacharski i
mechaniczny naprawdę dobr y
- 603 291 394
Zestaw dla motocyklisty - ubranie skórzane na motocykl, kurtka
ramoneska + spodnie - ubiór jest
na osobę o wzroście 165cm. Stan
ubrania oceniam na bardzo dobry
- prawie nowe - 725 084 080
Zimowe opony 13 - 165/65 R13,
zimowe, nowe, SAVA - 200 zł
- 501 208 885

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto w rozsądnej cenie, może
być uszkodzone, zarejestrowane lub nie - 725 607 722
Przyjmę każde auto lub niedrogo kupię - 725 607 722
Mercedesa 123 - może być
uszkodzony - 725 607 722
Skup aut za gotówkę do 8 tys.
Po 93 rok. Całe i uszkodzone
osobowe i dostawcze e-mail
8 8 8 a u t o @ p o c z t a .f m - 6 6 4
200 250
Każde auto w rozsądnej cenie.
Przyjmie również za wyrejestrowane – 785 846 717

Kupię każdą Toyotę
Corollę, Carinę, Hiacę,
Liteacę - stan i rocznik
obojętny - 888 872 887
i 516 346 494
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ZGUBIONO
Z aginą ł pr z yr z ąd ups - do
doręczania pr zesył ek kur ierskich - proszę o kontakt - 668
901 819
Zgubiono klucze do auta w
okolicach Atrapy lub w Atrapie
- uc zc i wego znala zc ę c zeka
nagroda - 603 106 079
Panel do radia - alpine! Znal a zc ę c ze k a n a g r o d a ! - 6 9 5
980 120
Zg u biono d o kum e nt y - 07
listopada dowód osobist y na
Kacper Ł. który znajdował się
w granatowym portfelu. Proszę
o odesłanie dowodu. - 608 850
246

ZNALEZIONO
Tablica rejestracyjna - DJE16HT, do odbioru na stacji paliw
Or len na ul. Spó ł dzielczej w
Jeleniej Górze - 757 649 153
Znaleziony pies - w Jakuszycach - mały, młody rudy suczka
- 601 346 598
Znaleziono kotka - W okolic ach Mi ł kowa znaleziono
małego kotka, bardzo ładnego,
zadbanego/szaro-czarny, pręgowany/nie boi się ludzi. Kontakt
- 075 713 15 37
Suczka labrador w Cieplicach
- znalazłem na Oś. Orlim koło
„ Biedronki” - koloru biszkop towego w chwili obecnej jest
u mnie w domu. Jeśli znajdzie
się właściciel proszę o kontakt
- 723 705 950
Suczka husky - w Marczycach
13.11 około godziny 16 - 500
278 851

RÓŻNE
SPRZEDAM
K oci ę ta – b a r d z o ł a d n e
oddam w dobre ręce – 075 76
43 981 po 19:00
Paproć duża stojąca – ciekawa – 075 75 261 53
Pampersy męskie – średnie,
1 o p a kowa ni e 35 z ł. i inn e
środki – 075 75 261 53
Pianino – stare do renowacji
– 664 005 007
Maszyny stolarskie – tokarka
do drewna , d ł ugość toc ze nia 1000mm, grubościówka
– szerokość rob. 350mm – 664
005 007
Baniaki 1000l i drugi 750l.
Cena do uzgodnienia – 500
058 370
Stara mocarnia - produkcji
niemieckiej, w dobr ym stanie, cena do uzgodnienia 500
058 370
Hurtownia kwiatów „MULTIKWIATY” import z Holandii
- K.Miarki 58 - J.Gora – 510
244 350 otwar te PON.- SOB.
od 6 do 13. Nie prowadzimy
sprzedaży detalicznej
Tuba do samochodu - średnica głośnika 30cm, 3 kolorowa, ładne brzmienie i
wygląd, moc około 120 watt.
Cena 120 zł do negocjacji 722
267 733
Obiady, zupy regeneracyjne,
gotowane na miejscu i na
wynos - dla osób Z M.O.P.S.
i f ir m J.G . UL .Ci ep lic ka 74
szkoła numer 6 - 502 108 290
Tanie domowe obiady, gotowane na miejscu i na wynos.
Cieplice ul. Cieplicka 74 Szkoła
nr 6 - 502 108 290
Flet p o p r z e c z n y f i r m y
Yamaha, ustnik srebrny w b.
d o b r y m s t a n i e . C e n a 25 0 0
– 663 928 084
P iec k a f l o w y, ł a d n y, b r ą z
– piecyk gazowy +butla – 075
643 42 22
2 wersalki i zamrażarkę – stan
bardzo dobr y, bardzo tanio
– 608 219 252
Z bi ó r w y d a w n i c t w k s i ą ż kow ych ksi ą ż kow ych albu mow ych dot yczących m.st .
Warszawy – starych i nowych
razem 46 sztuk w tym ciekawost ka histor yc z na – t el e fonować wieczorem 075 746
22 33

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

KREDYTY

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

sp. z o.o.

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY
www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06
Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 250 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
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

Auto-Komis
„Dakar”

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

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla firm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO

- PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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

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

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

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

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

SERDECZNIE
ZAPRASZAM
Y!!!

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

UTO BANASIAK
A

Tel. 075 64 72 111

Bogata oferta pojazdów używanych.
Kredyty, ubezpieczenia.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

skup
sprzedaż
komis

• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

TAXI

ALF
A

Millennium

AUTO - CAMPING PARK

ZAMAWIANIE

Tanie zestawy komputerowe
Tel. (075) 6133246· 0510252772

Pon-Pt: 10.00 - 18.00 Sob: 10.00 - 14.00
siedziba Wojska Polskiego 24 of wejście od ul. Okrzei 23

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Skansen za „Żeromem”
Miało być miasto w mieście. Nowoczesne osiedle ze
szkołą, kościołem i zabudową mieszkalną. Niewiele
z tego projektu Niemcom udało się zrealizować, ale
część pozostała. Można to oglądać do dziś.
Chodzi o teren u podnóża Fischerberg, wzniesienia zwanego
dziś Wzgórzem Partyzantów.
Jeszcze na początku XX wieku
nie było tam nic oprócz łąk i
pojedynczych zabudowań.
Roztaczał się widok na dworzec kolejowy, ówczesną Banhfofstrasse (dziś 1 Maja). Widać
było zbudowany w 1860 roku
Strauss Hotel Deutscher Hof
(Hotel Straussa, Niemiecki Dwór
– dzisiejszy Hotel Feniks).

Plany ponad wszystko

W 1907 roku urbaniści postanowili zagospodarować to
miejsce. W ich planach była
budowa osiedla mieszkaniowego
z rynkiem, świątynią, szkołą
i oczywiście – kamienicami.
Autorem projektu był, między
innymi, berliński architekt prof.
Felix Genzmer.
Mimo ambitnych planów i niemieckiej dyscypliny, założeń nie
udało się w całości zrealizować.
Wytyczono, co prawda, miejsce
rynku i zbudowano szkołę, ale
reszta obiektów pozostała tylko
w wyrysowanych na papierze
planach.
Szkołą, o której piszemy, jest
Oberrealschule und Realgymnasium – dzisiejszy Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im.
Stefana Żeromskiego, górujący
nad miastem swoją imponującą
sylwetą z charakterystyczną
wieżyczką.
Autorem projektu i kierownikiem budowy był miejski radca
budowlany Richard Kühnemann.
Gmerk na elewacji wskazuje
rok powstania tej ogromnej secesyjnej pięciopiętrowej budowli:
1913. Choć według historycznych
źródeł gmach został oddany do
użytku rok później.
Gimnazjum realne było szkołą
tylko dla chłopców i nosiło imię
Braci Humboldtów. Placówka
specjalizowała się w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych.
Wiele preparatów w postaci
żab w formalinie i innych stworów w słoikach od niemieckich
czasów przetrwało tam do dziś.
Ulicy, przy której stanęła
szkoła, od 1912 roku zaczął patronować Gerhart Hauptmann,
niemiecki dramaturg, który

mieszkał w Jagniątkowie. W ten
sposób rajcy uhonorowali artystę
za Nagrodę Nobla, którą dostał za
całokształt swojej twórczości.

Urocza zauroczyła
Wołoszańskiego

Tuż za Oberrealschule wytyczono inny trakt: Siedlung am
Fischerberg (Osiedle na Górze
Fischera). Na początku XX wieku
nazwę zmieniono na Wanderstrasse. Karl Friedrich Wilhelm
Wander był niemieckim nauczycielem i publicystą urodzonym
w Karpnikach (Fischbach).
Znany z lewicujących poglądów
organizował ogólnoniemieckie
zjazdy pedagogów.
Zbudowano tam urocze domki
jednorodzinne z ogródkami. W
willach, które powstawały w
tym samym czasie, co szkolny
gmach, zamieszkali nauczyciele
pracujący w gmachu dzisiejszego
„Żeroma”.
Po 1945 roku, zapewne ze
względu na urokliwość tego
miejsca, ulicy nadano miano
Uroczej. Być może zaważyła też
na tym zbieżność słów „Wander”
– nazwisko byłego patrona i
„wunderbar” – po niemiecku
„uroczy, cudowny, przepiękny”.
Miejsce to nie zmieniło się
niemal wcale od chwili, kiedy zbudowano tam domki. Na
jezdni pozostaje wciąż ten sam
bruk. Nic zatem dziwnego, że
Bogusław Wołoszański, znany z
realizacji serii „Sensacje XX-wieku” obrał sobie za plan filmowy
jednego z odcinków właśnie
ulicę Uroczą i okolice liceum im.
Żeromskiego. „Zagrały” one zakątki Monachium, a mieszkańcy
przecierali oczy nie dowierzając, że tym spokojnym traktem
pędzą hitlerowskie motocykle
z gestapowcami, w których
wcielili się aktorzy Teatru Jeleniogórskiego.

Plac tajnego radcy
bez świątyni

Z przeciwnej strony szkolnego gmachu wytyczono plac,
któremu patronował honorowy
obywatel Hirschbergu Eduard
Noeggerath, tajny radca i rajca
jeleniogórski – jak określa go
w swoim „Słowniku nazw ulic i

Spokojna atmosfera ulicy Hauptmanna,
dziś Kochanowskiego. W tle – Śnieżka.

innych nazw miejskich Jeleniej
Góry” Ivo Łaborewicz.
To właśnie tam, według planów budowy niemieckiego osiedla, miała powstać świątynia.
W lipcu 1945 roku plac nazwano sympatycznie: Kącik. Nazwa ta
uchowała się do 5 września 1961
roku, kiedy to – z okazji Dnia Energetyka i pobliską siedzibę Zakładu
Energetycznego, który zadomowił
się w jednej z poniemieckich rezydencji – zdecydowano, że będzie to
plac Energetyka.
Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku na tablicach przed
budynkiem wisiały wielkie portrety przodowników pracy przypominające siermiężne czasy
socrealizmu.

Widok gmachu Oberrealschule (I LO im. Żeromskiego)
z Fischerbergu (Wzgórza Partyzantów).

Panorama,
której nie ma

Z wieżyczki gmachu Oberrealschule, w latach 20-tych minionego stulecia, widoczna jest doskonale panorama niezabudowanej
gęsto wówczas części Jeleniej
Góry. Widać boiska przy Boberstrasse (Złotnicza) i Linkeweg (ulica Drzymały) – znane dzisiejszym
kibicom obiekty sportowe. Są już
budynki przy Hemann-Stehrstrasse (dziś Kraszewskiego).
Wielu jeleniogórzan zapewne
pamięta o tym, że tam właśnie
było Technikum Weterynaryjne, a
tuż obok – przedszkole kolejowe,
rozbudowane w latach 80-tych.
Dziś mieści się tam pogotowie
opiekuńcze, a budynek dawnego
„Weterynarza”, przeniesionego do
Sobieszowa, nie ma gospodarza.
Widać też brak betonowego
osiedla Zabobrze. Na archiwalnym zdjęciu uwieczniono wygląd
Straupitz, po 1945 roku zwanych
Strupicami lub Raszycami.

Partyjne imperium
i zwykłe osiedle

Przy ul. Kochanowskiego, której zabytkowa zabudowa powstała
w drugim dziesięcioleciu XX
wieku, za niemieckich czasów
miał swoją siedzibę urząd celny
oraz Boehord Haus.
Do 1989 roku mieściła się tam
siedziba Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Na okolicznej Mentzelstrasse
(od nazwiska osiemnastowiecznych bogatych patrycjuszy jeleniogórskich – dziś to ulica Bogusławskiego) powstały modernistyczne
kamieniczki z mieszkaniami dla
niezbyt zamożnych jeleniogórzan.

Liceum sfotografowane z okien kamienicy
przy dzisiejszej ul. Wincentego Pola.
Nie były one jednak uwzględnione
w planie prof. Felixa Genzmera.
Puste place w tej części Jeleniej
Góry zostały zabudowane po 1945
roku kamienicami w nijakim stylu. Niektóre budynki, nawiązujące
do tej niezbyt udanej architektury,
stawiane są jeszcze dziś.

Panorama z wieżyczki gmachu
dzisiejszego „Żeroma”.

Nasi zrobili „swoje”

Uczniowie ZSO nr 1, którzy
wydeptują codziennie ścieżki do
szkoły, zapewne nie uwierzą,
że okolica była kiedyś cichą i
spokojną dzielnicą. Co nie udało
się niemieckim planistom, „nadrobili” polscy architekci. Pytanie:
czy z korzyścią dla tego urokliwego miejsca blisko ulicy Uroczej,
niemal skansenu Hirschbergu w
dzisiejszej Jeleniej Górze.

Budynek od strony ulicy Uroczej.

(tejo)

Ciąg dalszy cyklu w kolejnym
numerze ...

Oberrealschule błyszcząca nowością.
Dziś elewacja z piaskowca poszarzała
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

