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Przez partyjne kłótnie radnych ucierpiały
niewinne i godne zaufania osoby – twierdzą obserwatorzy wyboru ławników. Rajcy
wykreślili kandydatów na ławników związanych z ich kolegami z innych klubów,
w zamian na mężów zaufania desygnując
partyjnych kolesi. Wśród głosujących byli
Wojciech Leszczyk i Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości.
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Miało być piłkarskie święto,
była upokarzająca porażka
Karkonoszy 0:2 z Górnikiem
Wałbrzych.
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Te dwa szczeniaki ktoś wyrzucił w miniony piątek na
ulicy Kilińskiego. – Dobrze, że nie zabił – mówi Robert ze
schroniska dla małych zwierząt. Tak jak dwa dni wcześniej
nieznany barbarzyńca, który żywego psa powiesił na gałęzi
blisko brzegu Bobru. Czworonóg zdychał w męczarniach.
– Fala brutalnej przemocy wobec psów i kotów rośnie – alarmuje Eugeniusz Ragiel, okręgowy inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. A ustawa o ich ochronie stanowi
martwe prawo, bo sądy prawie wcale nie rozpatrują spraw
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z jego paragrafów.
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Karkonoskie Biuro Kapitałowe

0 801 112 112

Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075/752-27-72; 075/642-13-53
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DZIŒ W JELONCE

Fot. Angelika Grzywacz



Palcem po mapie

Wielkie serce
w akcji

O podwójnej moralności,
pomocy niesłusznie obwinianym policjantom, maszcie
telefonii komórkowej przy
kościele i społeczności osiedla
Czarne opowiada nam ksiądz
Jerzy Gniatczyk, laureat tegorocznej Nagrody Miasta
Jeleniej Góry.
Str. 12 – 13

Porcja rozmaitości

Ja n kowsk i w Jelonce i
Okiem naczelnego – stałe
rubryki naszego tygodnika.
Str. 9

… wytyczono na razie szlaki
rowerowe, których w rzeczywistości nie ma, a powinny być.
Dokonało się to podczas czwartkowego, pierwszego w historii,
spotkania zespołu roboczego
złożonego z urzędników, cyklistów i osób zaangażowanych w
rozwój turystyki. Założenie tego
gremium, to wymierny sukces

bojownika o ścieżki rowerowe
Zbigniewa Leszka z IzerskoKarkonoskiego Stowarzyszenia
Rowerzystów. Pierwszy krok na
przód nie oznacza jednak rewolucji, bo od samego spotkania
traktów dla miłośników cichych
jednośladów nie przybędzie. W
czwartek w ratuszu wytknięto
urzędnikom to, czego w tym

Ohydne piękno

zakresie nie ma. A że jest niewiele, lista braków była długa.
W dodatku entuzjaści aktywnej
rowerowej jazdy nie chcą dużo:
ścieżek budować od podstaw
nie trzeba, wystarczy dostosować do potrzeb cyklistów już
istniejące trakty: oznakować
je i zlikwidować istniejące na
nich bariery.

Angela

Tristis eris si sola eris

Agnieszce Gierus

Z lotu ptaka

Zobacz miasto z pokładu
samolotu. Może dojrzysz swój
dom?
Str. 16

Jak było kiedyś, a jak jest
teraz. Przeszłość z teraźniejszością oko w oko.
Str. 19

Zarządu Dróg i Mostów. Czy da
się ich wskazania zrealizować?
Pokaże przyszłość. O ścieżkach
rowerowych będzie mowa na
spotkaniu walnego zgromadzenia towarzystwa rowerowego,
które zaplanowano 18 listopada
w dworze Czarne.

NA JÊZYKACH

Uczyńmy atut z brzydkich
miejsc naszego miasta! Nic
nie stracimy, a zyskamy bardzo dużo.
Str. 14

Trzeci wymiar
miasta

Uczestnicy spotkania poderwali
się z miejsc i podeszli do rozłożonej
na ratuszowych stołach mapy.
Tam, w kartograficznej rzeczywistości, Andrzej Mateusiak, Waldemar Bobowski, Władysław Maślak,
Marek Chromicz i inni zebrani,
określili przyszłość dla cyklistów
i wskazali ją Czesławowi Wandzelowi, dyrektorowi Miejskiego

wyrazy najgłębszego współczucia
po stracie

Babci

Program Biura WA
… mogli zobaczyć tylko zebrani na piątkowym benefisie
z okazji 30-lecia Biura Wystaw
Artystycznych. Za to wszyscy

jeleniogórzanie przechodząc
przez plac Ratuszowy zadzierali
głowę spoglądając na baner
placówki z jej załogą – z dyrek-

torką Janiną Hobgarską na czele
– zawieszony z okazji okrągłego
jubileuszu.

składająkoleżanki i koledzy
z Jelonki.com

Burmistrz Olgierd Poniźnik

58-500 Jelenia Gora,

CZYNNE:
1200-2000 Niedziela
1100-2100 Pn.-Sobota

tel, 693 630 878
yakuza.jelenia@gmail.com

(tejo)

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Lekcja patriotyzmu

Fot. rylit

Plac Ratuszowy 22

… zastygł w piątek z wrażenia oglądając na korytarzu
swojego urzędu w Gryfowie
wystawę Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2007, na którą
składają się zdjęcia z konkursu
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Fotografie
stolicy Karkonoszy podziałały
na samorządowca rozbudzając
w nim apetyt. A że lepszych
zdjęć w pobliżu nie było, zadowolił się kanapką. Ale to i
tak niewiele w porównaniu z
możliwościami byłego posła
i Flapa, w którego wcielał się
podczas festiwalu komedii w
Lubomierzu.

Kiedy już
przebrzmią
takty Pierwszej
Brygady, zastanowić się warto,
co nam ta przedefilowana lekcja
patriotyzmu dała poza powtórką
z historii. Może wniosła jakieś
nowe wartości w pojmowanie
uczucia, jakim darzymy nie tylko
Polskę, lecz także Jelenią Górę. Ilu
z palaczy po wczorajszym spacerze
do miasta zdeptało obcasem niedopałki w bruku stolicy Karkonoszy?
Ilu pań i panów wypluło gdzie
popadnie gumę do żucia namiętnie
przeżuwaną w czasie grania hymnu narodowego? Bo patriotyzm

to – skromnym zdaniem moim
– nie tylko pompatyczne stanie
na baczność przy przeczytanym z
kartki nudnawym wykładzie prezydentów. Nie kończy się na kilku
zdrowaśkach odmówionych za Ojczyznę w kościele garnizonowym.
One są ważne, oczywiście, ale
ważna jest też codzienność, której
nie chowa się w poniedziałek po
Dniu Niepodległości do szafy, jak
narodową flagę prasowaną i wywieszaną tylko z ważkich okazji.
Święto się skończyło, a my chyba
w większości wciąż tylko przy
okazji jesteśmy patriotami.

Konrad Przezdzięk
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Panie marszałku!
A pan się rozliczy?
Nowo wybrany wicemarszałek
Sejmu Jerzy Szmajdziński zapowiedział, że kupi sobie brystol,
na którym zapisze obietnice
Platformy Obywatelskiej. Będzie
odnotowywał, czy są realizowane
i w ten sposób rozliczy zwycięzców jesiennych wyborów.
My ogłaszamy zbiórkę złotówek na jeszcze jeden kartonik
dla pana marszałka, aby
wypisał na nim, co
obiecywał w przypadku wygranej Lewicy
i Demokratów.
Faktem jest, że
nie wygrali, ale ich
przedwyborcze zapowiedzi są bardzo podobne do tych
głoszonych przez kandydatów

Wpadka z narkotykami

PO… A taki zestaw porównawczy
bardzo by się posłowi ziemi jeleniogórsko-legnickiej przydał.

Fot. Robert Zapora

(tejo)

32 działki marihuany oraz 90
porcji amfetaminy przechwycili jeleniogórscy policjanci od
dwóch handlarzy narkotyków.
Jeden z nich pochodzi ze Złotoryi.
Obydwu grozi kara do trzech lat
więzienia.

Fot. Dariusz Gudowski

WYDARZENIA



Święto w śniegu

Oszuści w markecie

Pracownicy punktu kredytowego w jednym z marketów
nie dali się nabrać na fałszywe
zaświadczenia o zarobkach i
zatrudnieniu przedstawione przez
dwóch janowiczan. Oszuści chcieli
wyłudzić sprzęt komputerowy.
Trafili do policyjnego aresztu.

Działają w JCK

Nie w Osiedlowym Domu Kultury, ale w Jeleniogórskim Centrum Kultury działa Karkonoski
Klub Miłośników Fantastyki, o
którym pisaliśmy tydzień temu. Za
nieścisłość przepraszamy.

(tejo)

W zimowej scenerii uczczono
wczoraj (niedziela) 89. rocznicę
odzyskania niepodległości. Przez

plac Ratuszowym przedefilowała
orkiestra. Pojawiły się także
poczty sztandarowe, między

innymi, z jeleniogórskich szkół.
W niebo wzbiły się biało-czerwone baloniki.
(tejo)

JELENIA GÓRA Pomóżmy przywrócić marzenia poważnie chorej siedemnastolatce

Zagrają dla zdrowia koleżanki
Siedemnastoletnia Sonia jest
przewodniczącą samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej
Górze. – Miła, sympatyczna, pracowita i zawsze uśmiechnięta. Podobnie jak wiele innych młodych
osób ma plany, marzenia, pomysły
na przyszłość. Informacja o bardzo
poważnej chorobie zabrzmiała jak

wyrok – mówią o niej koleżanki i
koledzy.
Na pomoc Soni pospieszyli nauczyciele przekazując część swoich
wypłat. – W mieście znaleźliśmy lekarzy, którzy chcieli porozmawiać
o chorobie, badaniach i leczeniu
naszej koleżanki – dodają.
Radek Szczepański, Mariusz
Witkowski i Mateusz Krzyżyński,

przyjaciele ze szkolnej ławki,
kiedy dowiedzieli się o chorobie
koleżanki, nie czekali z założonymi rękami. Zorganizują koncert
charytatywny.
– Nasz cel zostanie osiągnięty,
jeśli włączą się mieszkańcy, którzy
wesprą nas finansowo. Zwracamy
się z prośbą o pomoc do ludzi dobrej woli, by nam pomogli kupując
bilety, lub przekazując jakąś kwotę
na leczenie dla naszej koleżanki
– mówi Mariusz.
Dziewiętnastolatkowie należą
do nieformalnej grupy organizującej koncerty hiphopowe BRC (Bet-

ter Rap Company). Udowadniają,
że nie ma rzeczy niemożliwych.
Na koncercie wystąpią znajomi
pomysłodawców koncertu: RJ,
Zamar, 3J, Yoszka, Junior, Rogal
i Laik. Wszelkie informacje dotyczące koncertu oraz możliwości
zakupienia biletów pod numerami
telefonów 788-613-022, 782-346880 oraz 663-641-378. Impreza
odbędzie się w dawnym klubie
Iskra przy ul. Grunwaldzkiej,
17 listopada w sobotę. Bilet ma
kosztować pięć złotych.
Zebrane podczas koncertu charytatywnego pieniądze w całości

przeznaczone zostaną
na badania i leczenie
Soni.

Angela

Mamy nadzieję, że uda się pomóc naszej
koleżance – mówią uczniowie „Ekonoma”

JELENIA GÓRA Partyjne utarczki radnych powodem skandalu przy wyborze ławników

Ukarali za poglądy
– Moja mama nie została ławnikiem tylko dlatego, że jestem
radnym – mówi z żalem Hubert Papaj, przewodniczący rady
miejskiej z Platformy Obywatelskiej. – Jestem przekonany,
że wykreślono ją, żeby zrobić mi na złość.
Chociaż głosowanie było tajne, przewodniczący twierdzi, że przeciwko jej
mamie głosowała tzw. antykoalicja,
czyli PiS, Wspólne Miasto i część radnych Lewicy i Demokratów.
Julia Papaj była ławnikiem jeszcze
poprzedniej kadencji, kiedy Hubert
Papaj nawet nie myślał o tym, żeby
zostać radnym. Spisywała się bardzo
dobrze. Koledzy ławnicy wybrali ją do
12-osobowego grona rady ławniczej.
Startowała w wyborach na kolejną kadencję rekomendowana przez prezesa
sądu. Oznacza to, że w opinii sędziów,

była osobą rzetelną i godną zaufania.
Julia Papaj w przeszłości była nauczycielką, uczniowie wspominają ją także
bardzo dobrze i z szacunkiem.
– Może rada ma coś do Huberta, ale
co ja mam z tym wspólnego? – pyta
sama zainteresowana. Przyznaje, że
jest rozczarowana.
– Nigdy nie byłam w partii, sama
zaniosłam podanie do urzędu, żeby
mojego syna nie wiązać z tą sprawą. W
poprzedniej kadencji zaangażowałam
się w funkcję ławnika, nawet mnie
to wciągnęło, miałam na to czas, bo

Nie ma kokosów
W poprzedniej kadencji wybory ławników przypominały prawdziwą bitwę. To dlatego, że
jedna z ogólnopolskich gazet wyliczyła, że mężowie zaufania mogą zarobić nawet równowartość niezłej wypłaty. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Zamiast spodziewanych
kokosów, ławnicy otrzymywali po kilkadziesiąt, czasem kilkaset złotych miesięcznie. Ale
mieli sporo obowiązków. Nieraz musieli stawiać się do sądu z dnia na dzień, siedzieć często
po kilka lub kilkanaście godzin na sali sądowej. Ponadto, 4 lata temu zostanie ławnikiem
nie wiązało się z wydatkami, bo złożenie dokumentów nie kosztowało nic. Teraz każdy
kandydat musiał przeznaczyć ok. stu złotych. Tyle kosztuje załatwienie formalności, m.in.
uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia i o niekaralności.

jestem na emeryturze – mówi Julia
Papaj.
Hubert Papaj przyznaje, że skarg na
wybory radnych było znacznie więcej.
– Radni byli do tego stopnia złośliwi,
że wybrali mniej ławników, niż było
przewidzianych miejsc – mówi. Tak
na przykład, do sądu rejonowego wybrano jedynie 64 ławników, podczas
gdy sąd potrzebował 74.
Przy odrobinie dobrej woli, można
było obsadzić te miejsca. Tym bardziej,
że wielu z tych, którzy nie zyskali
aprobaty rady, cieszyło się zaufaniem
prezesa sądu. Ale co tam prezes, rada
wie lepiej.
Obserwatorzy nie mają wątpliwości,
że wybory były wcześniej ustawione.
Większość z radnych miała przygotowane ściągawki, na kogo głosować, a
na kogo nie. Rajcy posiłkowali się nimi
podczas samego głosowania.
Ławnikami zostali na przykład Bogdan Łabenda, członek stowarzyszenia
„Nie”. Mówi się o nim, że jest bardziej
lewicowy, niż sama lewica. Jak to
możliwe, że przeszedł, podczas gdy
zdecydowana większość radnych to
zadeklarowani ludzie prawicy?
Ławnikiem będzie też Wanda Pleskot, bratowa radnego Lewicy i Demo-

kratów, byłego przewodniczącego rady
miejskiej Jerzego Pleskota.
– Moja bratowa pełniła tę funkcję
jeszcze za poprzedniej kadencji – mówi
Jerzy Pleskot. Jak twierdzi, w klubie
LiD nie było żadnych złośliwości.
– Też byłem zdziwiony niektórymi
rozstrzygnięciami. Na pewno nie
ustalaliśmy listy osób do wykreślenia i
nikomu nie robiliśmy na złość – mówi
Pleskot. – Owszem, mieliśmy wypisane
nazwiska osób, ale tylko tych, które
chcieliśmy poprzeć. Kandydatów
łącznie było ponad 200. to niemożliwe,
żebyśmy wszystkich znali.
Radni LiD mówią, że jeśli jakiekolwiek ustalenia w sprawie „wycinania”
kandydatów były, to pomiędzy Wspólnym Miastem a PiS-em.
– Bzdura. Przecież wybory były tajne, jak można kogoś obwiniać – mówi
jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości, proszący o anonimowość. – Każdy
mógł postawić głos, na kogo chciał. Po
prostu, tak wyszło.
Julia Papaj pogodziła się z tym,
że nie będzie ławnikiem. – Trudno
– mówi. – Radnym po prostu zabrakło
klasy.

Robert Zapora

Z BOKU
Duma władzy
paraliżuje
Z k i m z w yc ię sk a
Platforma Oby watelska mogłaby zawrzeć
jeleniogórski sojusz? Na
pewno nie z Prawem i
Sprawiedliwością.
Trudno rządzić z partią,
która z dnia na dzień
może zmienić zdanie
o 180 stopni. Radni
PiS mocno uzależniają
swoje decyzje od tego,
co powie im góra. Poza
tym, taka koalicja pozwoliłaby na uzyskanie
minimalnej większości
(przy optymistycznym
założeniu, że w koalicji
byłaby Zofia Czernow).
Jeśli zabraknie choćby jednego z radnych
– ważne uchwały mogą
zostać odrzucone.
Platforma nie porozumie się też z klubem
Lewicy i Demokratów.
Dla PO to kompromitacja w oczach wyborców,
bo gdyby nie chcieli
zmian, głosowaliby na
ekipę Józefa Kusiaka. A
platformiacy spełniliby
przepowiednię Roberta
Prystroma o układzie

PO-LiD. Tego Marek Obrębalski i jego zastępca
Jerzy Łużniak by nie
znieśli. Bo, choć jest ich
dwóch, dumy w sobie
mają za czterech.
PO skazana jest na
Wspólne Miasto. Ale tu
znów na drodze stoi Robert Prystrom. PO chce
koalicji, ale bez Prystroma. Wspólne Miasto ani
myśli o pozbyciu się
swojego „reanimowanego” coraz bardziej
lidera. Nie powiodła się
też cicha próba rozbioru
klubu radnych Wspólnego Miasta, podjęta przez
Platformę. Ani Miłosz
Sajnog, ani pozostali
radni, nie skusili się
na przejście do partii
Tuska. Zanosi się więc,
że jeszcze długo będziemy świadkami nieporozumień i kłótni w
radzie. Obym był złym
prorokiem, bo koalicja
jest potrzebna. Po co?
By żyło się lepiej.

Robert Zapora

Fot. Angelika Grzywacz

Chcą pomóc dziewczynie, ponieważ nie potrafią pozostać
obojętni wobec jej dramatu. To organizatorzy koncertu
charytatywnego, który odbędzie się w nadchodzącą
sobotę. Pragną, aby Sonia wróciła do normalnego życia
i nie musiała patrzeć w przyszłość z przerażeniem.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. CARIOCA

Będzie tłoczno
w magistracie

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Gotowi do zimy

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej jest
przygotowane do odparcia
pierwszych ataków mrozów
i śniegu. Na zimę czekają
drogowcy, piaskarki, pługi i
odpowiednie zapasy piasku
oraz soli. Mniej uradowani są
kierowcy.

Fot. ROB



Sumienie
nie wyje…

Łyse opony to śmierć

Przed pracownikami ratusza trudna końcówka roku
Nie wymieniłeś jeszcze
starego dowodu osobistego
na nowy blankiet? Pospiesz
się! Listopad to ostatni
dzwonek, aby uczynić to w
miarę spokojnie.

Fot. Angelika Grzywacz

Urzędnicy czekają jeszcze na
około pięć tysięcy mieszkańców
miasta, którzy w grudniu mogą
stać w tasiemcowych kolejkach, a
w styczniu – mieć kłopot z załatwieniem czegokolwiek.
Już teraz w korytarzu przybudówki ratuszowej, gdzie oczekuje się
na złożenie wniosku, nie ma luzu.
Najwięcej ludzi przychodzi przed
południem. Po 15 jest ich mniej, ale
swoje też trzeba odczekać.
– Średnio jednego petenta urzędnik obsługuje około piętnastu minut.
– Czasami trzeba poprawić źle
wypełniony wniosek. Często starsi
ludzie i młodsi ludzie o czymś zapominają. Dlatego to może się przedłużyć – usłyszeliśmy w ratuszu.
Urząd na razie nie wraca do możliwości telefonicznego umówienia
się na złożenie dokumentów, ale
– jeśli coraz więcej spóźnialskich

jeleniogórzan zacznie placówkę
odwiedzać – powrót do tej praktyki
nie jest wykluczony. – Nie ma co
zwlekać, bo grudniu na pewno
będą potężne kolejki – przewidują
pracownicy obawiając się nawału
pracy. Na jej brak już teraz nie narzekają. – Po 12 godzinach mamy

nie wymieniły, muszą pamiętać o
czytelnym wypełnieniu wniosku,
dołączeniu dwóch zdjęć i dowodu
wpłaty 30 złotych w kasie urzędu
oraz okazaniu starego dokumentu
i kopii świadectwa urodzenia.
Same formalności też nie przebiegają bez kłopotu, zwłaszcza z

Jeszcze około pięciu tysięcy jeleniogórzan
nie wymieniło dowodu osobistego
prawo czuć się zmęczeni – mówią
pracownicy.
Mieszkańcy nie są zachwyceni
nowymi blankietami. Zwłaszcza
starsze osoby. – Miałam dowód
przez 27 lat, aż mi go ukradli – mówiła z uśmiechem jedna z petentek.
– A nowy blankiet jest malutki, łatwo
go zgubić. No i za 10 lat znów trzeba
wymienić – wtórują jej oczekujący.
Osoby, które jeszcze dowodu

podpisaniem się. Urzędniczka prosi,
aby podpis zmieścił się w ramkach,
bo inaczej nie „zobaczy” go skaner
i całą procedurę trzeba będzie powtarzać jeszcze raz. – Problem z
tym mają zwłaszcza osoby starsze
oraz te, które mają zamaszyste
podpisy – rozkładają ręce urzędnicy.
– Nie my ten przepis wymyśliliśmy
– usprawiedliwiają się.

(tejo)

Co, gdzie, kiedy?
Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można składać w poniedziałek od
8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 w pokoju nr 6
na placu Ratuszowym 58 – przybudówka parter. Telefon 075/7546167.
Na nowy dowód trzeba poczekać co najmniej sześć tygodni. Zarówno składanie
wniosków, jak i odbiór nowych dowodów jest możliwe tylko osobiście.

To hasło akcji jeleniogórskich policjantów, która potrwa do 28 listopada. Stróże
prawa będą sprawdzali stan
bieżników i ogumienia pojazdów. Niedbałym kierowcom
zabiorą dowód rejestracyjny i
wręczą skierowanie do ośrodka diagnostycznego. Wzorowi
dostaną nagrodę w postaci
urządzenia do pomiaru bieżnika na oponach.

Sztuka słowa

Dziś (poniedziałek) w
Osiedlowym Domu Kultury
poznamy laureatów konkursu literackiego „Niepowtarzalność”. Ich zadaniem było
napisanie opowiadania lub
wiersza wychwalającego uroki
Jeleniej Góry i okolic. Początek
o godz. 17.

Pijak bił rekord

… prędkości na ulicach Kowar. Wsiadł za kierownicę,
choć sąd zabrał mu prawo jazdy i skazał na karę więzienia.
Zatrzymany przez policję pijany pirat miał trzy promile alkoholu w organizmie. Okazało
się także, że szalał na drodze
skradzionym samochodem.
Przestępcę aresztowano.

(tejo)

Szaleniec chciał się zabić

Nieznany sprawca bestialsko zabił psa, inny porzucił dwa
szczeniaki na ulicy w centrum miasta. To wydarzenia
tylko z ubiegłego tygodnia. Wcześniej inny właściciel zwierzęcia wyjechał za granicę do pracy i zostawił czworonoga
w domu. Pewien pijak znęcał się nad kotami, uderzając
nimi o strumykowe kamienie.
Wiszącego na gałęzi martwego
psa znalazł w minioną środę jeden
z mieszkańców, który spacerował
ze swoim pupilem. – To się w
głowie nie mieści, jak można być
tak okrutnym – mówi Rafał Koko,
strażnik miejski, który był na
miejscu i widział, jak pracownik
schroniska zdejmował truchło
zwierzęcia.
Pies wisiał w lasku nad Bobrem, nieopodal ulicy Powstańców
Śląskich. Nie wiadomo, kto jest
sprawcą tego zdarzenia, bo w
miejscu tym praktycznie nikt nie
chodzi. Obok były jedynie ślady

Eugeniusz Ragiel

Niezrównoważony psychicznie
mieszkaniec jednej z kamienic przy
ulicy Wolności w Jeleniej Górze zgotował sąsiadom i służbom ratunkom
horror w czwartkowe popołudnie.
Wszedł z nożem na dach i zagroził
popełnieniem samobójstwa. Desperata nakłonili do odstąpienia od tego

zamiaru policjanci z sąsiadem.
Na dole czekali strażacy i pogotowie ratunkowe (na zdjęciu).
Mężczyznę odwieziono do zakładu
dla psychicznie chorych w Bolesławcu.
Lokatorzy odetchnęli, bo 40latek jest zakałą kamienicy. Kiedyś

siedział w więzieniu. Po odsiadce
nie przestawał pić. – A kiedy wypił,
odbijało mu. Przecinał sobie żyły i
biegał zakrwawiony z siekierą po
całym domu. Wszystko demolował,
czasami kradł – mówią ludzie.
Trzeźwego nikt go nie widział, bo
w takim stanie nie pokazywał się.

Sąsiedzi na darmo wzywali policję,
która czasami nie przyjeżdżała, a
oni bali się o swoje bezpieczeństwo
i woleli „wariata nie ruszać”. Teraz
mają spokój. – Ciekawe, na jak
długo – zastanawiają się ludzie z
Wolności.

Angela

koczowiska bezdomnych. Lawina
komentarzy na naszym portalu
jednoznacznie sklasyfikowała
sprawcę tego okrutnego czynu:
– bezduszny zbrodniarz to jedno z
łagodniejszych określeń. – Ja bym
temu … zrobił to samo – dosadnie
ujął inny internauta.

Szczenięta na bruk

W deszczowy i zimny piątek
z kolei ktoś wyrzucił dwa małe
szczeniaki na ulicę. Znaleziono
je w okolicach ul. Kilińskiego,

nieopodal centrum miasta. – Są
bardzo małe. Na dobrą sprawę,
powinny być jeszcze przy matce
– mówi Eugeniusz Ragiel, kierownik schroniska dla małych zwierząt
i okręgowy inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami.
E. Ragiel przyznaje, że od dawna
nie spotkał się z takim przejawem
agresji, bezduszności, jaki w minioną środę wykazał nieznany
barbarzyńca nad Bobrem.
– Dwa lata temu mieszkaniec
Kowar w ataku szału zatłukł psa
siekierą. Mieliśmy też przypadek z
okolic Lubania, gdzie mieszkaniec
wyrzucił swojego „pupila”
przez okno z drugiego piętra. Pies zdechł na miejscu
– opowiada.
We wrześniu głośno
było o zdarzeniu z Kowar.
Tam mieszkańcy zauważyli, że w zamkniętym
na głucho mieszkaniu
przebywa dwunastoletnia
suka Kubuś. Jej opiekun
wyjechał do pracy zagranicą i zapomniał o swojej
czworonożnej przyjaciółce. Nie przekazał też wieści o niej swojej matce,
która mogłaby zająć się
psem. W męczarniach
egzystował kilka tygodni.
Nie miał jedzenia, ale uratował go
dostęp do wody. Wycieńczonym
zwierzęciem zajęli się weterynarze,
a sprawca został odnotowany przez
policję. Czeka go sprawa karna, ale
czy poniesie konsekwencje?

Katowanie
pod ukryciem
Statystyki policyjne i sądowe
wskazują, że przemocy wobec
zwierząt praktycznie nie ma.
– Mamy może jedną sprawę o

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Robert, pracownik schroniska pokazuje
dwa szczeniaki, które w piątek ktoś wyrzucił na ulicę
znęcanie się nad zwierzęciem
rocznie, czasami żadnej – mówi
Andrzej Wieja, rzecznik Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze.
Sam jednak przyznaje, że problem jest o wiele większy, ale
ludzie najczęściej nie zgłaszają
przypadków znęcania się nad
zwierzętami.

np. psa powinien zapewnić mu
lokum chroniące przed wiatrem i deszczem, umożliwiające
wygodne ułożenie zwierzęcia,
dostęp do wody, itp.
Insp. Ragiel dodaje, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
rocznie odbiera ok. 400 zgłoszeń
o znęcanie się nad zwierzętami,

dy podrosną, stają się nie długo
wyczekiwanym podarunkiem,
ale kłopotem, którego najlepiej
się pozbyć. Najprostsza droga to

Kiedy placówkę dla bezdomnych zwierząt budowano, miało tam trafić do 60
czworonogów. Rzeczywistość pokazała, że potrzeby
są dużo większe. W schronisku przy ulicy Spółdzielczej
przebywa czasem nawet
grubo ponad 100 porzuconych psów, najwięcej latem,
kiedy zjawisko występuje
najczęściej. Receptą jest
rozbudowa placówki, na którą mają się złożyć ościenne
gminy. Bowiem również z
ich terenów przywożone są
tu psy i koty bez właścicieli
i dachu nad głową. Istnienie
schroniska jest konieczne,
bo plaga bezpańskich psów
jest groźna dla ludzi. Zwierzęta bez opieki bywają
agresywne i są roznosicielami różnych chorób.

wyrzucenie na ulicę lub pozbawienie życia.

Robert Zapora

– Zwierzęta bardzo często padają
ofiarami przemocy – alarmuje Eugeniusz
Ragiel, okręgowy inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami
Sprawc y przemoc y wobec
zwierząt grozi nawet do dwóch
lat w ięz ien ia a Pa ń st wowa
Inspekcja Weterynaryjna ma
prawo odebrać źle traktowane
zwierzę i przekazać je do schroniska. Problem w tym, że ukarać
sprawcę nie jest łatwo.
– Potrzebny jest świadek
– mówi Edyta Bagrowska, oficer prasowa komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
– Przepisy są takie, że skazać sprawcę
można prakt ycznie
t ylko na podstawie
czyichś zeznań. No,
chyba, że zwierzę ma
wyraźne ślady znęcania się, np. wyrwaną
sierść cz y złamaną
łapę. Ale to rzadkość.
Jak podkreśla nadkom. Bagrowska, wielu ludzi nie zgłasza
przypadków znęcania
się, gdyż nie chce narazić się sąsiadom.

z terenu Dolnego Śląska. Połowa
z nich się nie potwierdza. Zwykle okazuje się, że to sąsiedzkie
porachunki i jeden drugiemu
chce zrobić na złość.
Działacze TOnZ mają nadzieję, że ich działania uświadamiające ludziom, że zwierzęta to nie
zabawki, przyniosą skutek. Niestety, jak na razie często bywa
odwrotnie. Kupowane dzieciom
z różnych okazji zwierzęta, kie-

Komu zgłosić?
– Mieszkańcy, którzy wyjeżdżają, albo nie stać ich już na utrzymywanie psa, powinni
oddać go do schroniska a nie zamykać czy wyrzucać na ulicę – apeluje Eugeniusz
Ragiel. Można też adoptować psa czy kota, które mieszczą się w schronisku. Jeleniogórskie schronisko dla małych zwierząt mieści się przy ul. Spółdzielczej 23a, tel.
0 75 64 20 156.
Przypadki znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać policji (tel. 075 75 20 240,
075 75 20 222), straży miejskiej 0 75 75 251 62, lub też schronisku.

Głodzą i chłodzą

– Znęcanie się to nie
tylko bicie, to także nie
zapewnienie zwierzakowi odpowiednich
warunków czy też nie
podawanie wody i pokarmu – mówi Eugeniusz Ragiel. Ustawa
o ochronie zwierząt
określa, że właściciel

– Mamy może jedną sprawę o znęcanie się nad zwierzęciem rocznie,
czasami żadnej – mówi sędzia Andrzej Wieja

JELENIA GÓRA On stawiał, one nie odmawiały

Browarek dla nastolatek
Dwudziestolatek może mieć spore kłopoty po tym, jak
w jednym z barów zafundował nieletnim uczennicom
piwo, które razem z nimi popijał.
O nieobyczajnym zachowaniu klienta zawiadomiła policję obsługa lokalu. Wcześniej
wspominała o tym 20-letniemu
mężczyźnie, ale ten skwitował,
że wie, co robi.
Kiedy do baru weszli policjanci, już nie był przekonany o
swojej niewinności. Przyznał się
do występku wbrew ustawie o
wychowaniu w trzeźwości. Grozi
mu kara grzywny. Dziewczyny
nie widziały nic złego w tym,
że dorosły człowiek stawiał im
piwo.
Przypadek może błahy, ale
świadczy o dużej nieodpowiedzialności fundatora. – Pomijając
względy prawne, zdarzenie to
ilustruje powszechne zjawisko
konsumpcji napojów wyskokowych przez nieletnich w pubach
i barach. Nikt na to zazwyczaj

nie reaguje, przyzwalając tym
samym na ten proceder – komentuje prawniczka Halina Skorupska. – Gdyby dorośli częściej
to piętnowali, nie dochodziłoby
zapewne do wielu zdarzeń, gdzie
„sprawcą” bywa właśnie alkohol
– dodaje.

(tejo)

Młodzi są, dużo piją…
W listopadzie 2005 roku młodzież z
Gimnazjum nr 1 upiła się podczas zabawy
andrzejkowej. Dwie zatrute alkoholem 15latki trzeba było reanimować w szpitalu.
Podobnie zachowali się ostatnio młodzi
ludzie na wycieczce w Świdnicy. Tam z
powodu znacznego nadużycia alkoholu
straciła przytomność 15-letnia dziewczyna. Gdyby nie szybka pomoc lekarzy,
mogłaby nie przeżyć.

Kołami do góry
Pechowo skończyła się jazda
kierowców renault oraz forda
focusa. Obaj niemal w identyczny
sposób dachowali na podjeleniogórskich drogach. Tylko
przyczyny były różne. Kierowca
francuskiego pojazdu chciał
między Rybnicą i Starą Kamienicą ominąć jadącą środkiem
jezdni kobietę. Nie wyrobił się na
wąskiej drodze, wpadł do rowu i
postawił auto na dachu.
Z kolei prowadzący forda na
szosie z Bolkowa do Jeleniej

Góry jechał zbyt nonszalancko.
Na łuku „trójki” siła odśrodkowa
wyniosła pojazd, który zachował
się identycznie jak renówka (na
zdjęciu obydwa samochody).
Na szczęście w wyniku obydwu
zdarzeń nikomu nic się nie stało.
Kierowca forda najadł się strachu. Powiedział, że zaskoczyły go
trudne, zimowe warunki. Strach
pomyśleć, co będzie, kiedy zima
zaatakuje na poważnie.

(tejo)

Fot. ZBIGNIEW SZAWŁOWSKI

Ciasno
w schronisku



JELENIA GÓRA Skok na hurtownię z mięsem

Kradzione nie tuczy
Trzech złodziejaszków włamało się do placówki.
Ukradli wędliny złodziejaszków sprzęt elektroniczny.
Szybko złapała ich policja.
Przestępcy spowodowali straty oszacowane przez właściciela
na pięć i pół tysiąca złotych.
Zabrali, między innymi, monitor plazmowy i komputer. Ale
nie nacieszyli się długo łupami.
Policja szybko rozpracowała potencjalnych sprawców. Pomógł
też sam hurtownik. W pomieszczeniu gospodarczym jednego z
nich był plecak ze skradzionymi
kiełbaskami.
Złodzieje trafili do policyjnej
izby zatrzymań. Nie przyznają

się do winy. Grozi im tymczasowy areszt i kara do 10 lat
więzienia.
To nie jedyna kradzież sklepowa odnotowana przez policję.
W jednym z hipermarketów
zakupy zrobił mieszkaniec Mysłakowic, który nie miał wcale
zamiaru zapłacić za towar. Nie
zaoszczędził jednak ponad 300
złotych, bo przechwyciła go
ochrona placówki.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
REGION Jak w XXI wieku urzędy radzą sobie z dostępem do internetu?

JELENIA GÓRA Festiwal spod znaku krokusa
przeszedł do historii

Ostro dali jazzu

FOT. Krzysztof Kowalski

Wczoraj (niedziela) koncertem laureatów oraz występem gwiazdy polskiej sceny muzycznej Zbigniewa
Namysłowskiego zakończył się Krokus Jazz Festiwal.
Przez trzy dni muzyczną ucztę mieli fani jazzowych
brzmień.

Wcześniej na scenie przy
ulicy Bankowej w ystąpiła
Aga Zaryan (na zdjęciu) z
zespołem, której koncert był
głównym akcentem festiwalowego piątku. Śpiewała
głównie nastrojowe ballady.
Z kolei w sobotę brzmieniem
saksofonów uraczył jazzowych melomanów Antoine
Roney z grupą M.O. Trio.

Grali nieco za nowocześnie
jak na gusta amatorów starego dobrego jazz bandu, ale
wśród młodszej publiczności
wzbudzili zachwyt.
Ostatnie takty festiwalu zabrzmiały już po zamknięciu
tego numeru Jelonki. Więcej
na naszym portalu w w w.
jelonka.com

(JEN)

JELENIA GÓRA Przybędzie nam zasłużonych

Naprawią błąd
Rada na wtorkowej sesji (13 XI) zdecyduje, czy
powiększyć grono osób, którym przyznano tytuł
zasłużonych dla miasta Jeleniej Góry.
Głosowane będą kandydatury Andrzeja Błachny, Jadwigi Dąbrowskiej, Władysława
Szurka oraz Zespołu Szkół
Technicznych „Mechanik”.
O tym, kto dostanie wyróżnienie a kto nie, rada
decydowała na październikowej sesji, jednak w yżej
wymienionych kandydatów
odłożono na później, bo okazało się, że zgłoszono ich
niezgodnie ze statutem. Teraz
rada ma szansę naprawić
swój błąd.
Przypomnijmy, że nagrody
Miasta Jeleniej Góry otrzymają: Zbigniew Dygdałowicz

oraz ksiądz Jerzy Gniatczyk.
Tytuły zasłużonych dla miasta otrzymają: ks. Andrzej
Bokiej, Bogumiła TurzańskaChrobak, ks. prałat Tadeusz
Dańko, klub MKS Karkonosze
– Sporty Zimowe i Leszek
Oleksy.
Radni na sesji zajmą się
jeszcze raz sprawą zmian
podatków od nieruchomości
i opłaty uzdrowiskowej. Na
poprzedniej sesji te uchwały
odrzucono, ale prez ydent
jeszcze raz przedstawił je pod
głosowanie.

(ROB)

Kontrola przez sieć
Czy można dostarczyć
podanie do urzędu miasta i uzyskać odpowiedź
nie wychodząc z domu?
– Oczywiście. Za kilka
lat to będzie standard
– mówi Aleksander Lachowicz, prezes firmy
ZETO w Jeleniej Górze.
Sprawdziliśmy, jak dziś
wygląda sprawa dostępu
do informacji publicznej
w naszych urzędach.
– Stałam 20 minut w kolejce,
potem pani przyjęła ode mnie
dokumenty, ale musiałam jeszcze
iść do kasy, żeby zapłacić, i znowu
odczekać kilka minut, by pokazać
potwierdzenie wpłaty – denerwuje się pani Jadwiga, jeleniogórzanka, która próbowała załatwić
sprawę w wydziale komunikacji
jeleniogórskiego urzędu.
Wkrótce będzie mogła takie
sprawy załatwić nie wychodząc
z domu.
– Najdalej za 3 lata wszystkie
urzędy będą w pełni skomputeryzowane – przewiduje Aleksander
Lachowicz. Jak twierdzi, nie będzie przeszkód, by przez internet
przesłać podanie, czy otrzymać
ważne dokumenty.
– To będzie podobnie, jak z
bankiem. Sam praktycznie nie
odwiedzam swojego banku. Najważniejsze operacje załatwiam
przez internet – mówi Aleksander
Lachowicz.

Dane w kilka sekund

Jego firma jako jedna z pierwszych zaprezentowała oprogramowanie, ułatwiające komunikację urzędników z mieszkańcami
poprzez sieć. – Urzędnik w ciągu
kilku sekund może uzyskać informacje o wszystkich dokumentach, dotyczących danego mieszkańca. Na komputerze wyświetlą
mu się podania, wnioski, jakie ten
człowiek złożył. Będzie miał też
odpowiedzi – mówi Aleksander
Lachowicz. W internecie będzie
też można znaleźć archiwum
dokumentów publicznych, np.
protokołów z sesji, podjętych
uchwał.
Szef ZETO twierdzi, że elektroniczne systemy obsługi miesz-

Fot. ROB



– Za kilka lat będzie można załatwić sprawy urzędowe
nie wychodząc z domu – mówi Aleksander Lachowicz
kańców mogą funkcjonować już
od zaraz.
– Czekamy jeszcze na to, aż
zacznie funkcjonować ustawa
o podpisie elektronicznym. Jest
już ona podjęta, ale z różnych
przyczyn przedłuża się jej wprowadzenie w życie – mówi.

Nasza prowokacja

Zgodnie z ustawą o dostępie
do informacji publicznej, urzędy już dzisiaj mają obowiązek
umieszczania niektórych informacji w internecie. Powinny
się tam znaleźć choćby oświadczenia majątkowe radnych,
wójtów, burmistrzów, protokoły
z sesji, ogłoszenia o naborach
lub konkursach na stanowiska
urzędnicze. Jak jest w praktyce?
Sprawdziliśmy.
W minionym tygodniu przeprowadziliśmy prowokację
dziennikarską. Napisaliśmy
maile do wszystkich urzędów
gmin i miast naszego regionu
z prośbą o wysłanie protokołu z
ostatniej sesji rady. Protokoły z
sesji są jawne i wręcz powinny
być umieszczone w biuletynie
informacji publicznej danego
urzędu. Jednak my chcieliśmy,
żeby nam taki dokument przesłano. Przedstawiliśmy się z
imienia i nazwiska, podając
się za mieszkańca Kotliny Jeleniogórskiej. Maile wysłaliśmy
z prywatnej poczty jednego z
dziennikarzy.

Na bakier z komputerem

Wnioski są średnio optymistyczne, choć nie ma klęski. Z
11 wysłanych maili do urzędów
(9 gmin powiatu jeleniogórskiego, UM w Jeleniej Górze oraz
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze), uzyskaliśmy na czas
odpowiedź od sześciu. Najwcześniej, bo już po kilku godzinach
od wysłania prośby, zareagowały
urzędy w Szklarskiej Poręby,
Piechowicach i Kowarach. Następnego dnia otrzymaliśmy też
odpowiedzi od urzędów gmin w
Mysłakowicach i Podgórzynie, a
także od starostwa powiatowego
w Jeleniej Górze. Dla nich wszystkich wielkie brawa!
Do piątku nie odpowiedziały
nam urzędy miast w Jeleniej
Górze (!) i Karpaczu, gmin Jeżów
Sudecki, Stara Kamienica oraz
Janowice Wielkie. Dwie ostatnie
najprawdopodobniej nie otrzymały nawet maila z naszą prośbą,
gdyż otrzymaliśmy zwrot nadanej
poczty. Adresy internetowe do

wszystkich urzędów wzięliśmy z
ich oficjalnych stron www.

Powiat się zabezpiecza

Z kolei powiat jeleniogórski,
zanim przysłał odpowiedź, zażądał od nas podania dokładnego
adresu i numeru telefonu.
– Informacje są udostępniane
dla wnioskodawcy podającego
nazwisko, adres i numer telefonu.
Niestety, taka została przyjęta
zasada w starostwie powiatowym
– otrzymaliśmy w uzasadnieniu.
– Jest to jednocześnie forma zabezpieczenia dla wnioskodawcy,
by uniknąć sytuacji, w której ktoś
mógłby wykorzystując adres meilowy wnioskować o informację w
imieniu kogoś innego.
Ciekawe tylko, co w tym złego,
gdybyśmy wystąpili w czyimś
imieniu. Przecież poprosiliśmy
o informację publiczną, czyli
dostępną dla wszystkich.

Robert Zapora

Dotrzeć do ludzi
– Bardzo się cieszę, że dobrze wypadliśmy w tej prowokacji – powiedział nam
Arkadiusz Wichniak, burmistrz Szklarskiej Poręby, kiedy zadzwoniliśmy do niego
po wszystkim. - Rzeczywiście, kładziemy nacisk na to, by nasza strona www była
aktualna. Spora w tym zasługa naszego informatyka. Osobiście uważam, że im
więcej ludzie więdzą o tym, co dzieje się w urzędzie, tym bardziej utożsamiają
się z nim i z całą gminą.
Czy Szklarska Poręba wdrożyłaby elektroniczny system obsługi klientów? – Tak.
W zasadzie, już się do tego przygotowujemy. Niedawno kupiliśmy nowy serwer
– powiedział Arkadiusz Wichniak.

JELENIA GÓRA Surowa kara w sprawie brutalnego zabójstwa
Wytnij kupon,wypełnij - wpisz dane oraz kontakt i przyjdź
z nim do restauracji PH przy zakupie pizzy na cieście Cheesy
Bites otrzymasz dzbanek Pepsi gratis.
Dla 3 osób, które prześlą kupon do redakcji do 19 listopada
z prawidłowymi odpowiedziami otrzymają zaproszenie do
restauracji na degustację nowej pizzy Cheesy Bites.
Pytania konkursowe:
1. Ile serowych rogalików ma
pizza Cheesy Bites?
2. J akie hasło towarzyszy nowej
promocji w Pizza Hut?
Dane kontaktowe

25 lat więzienia dla nastolatka
Ćwierć wieku spędzi w więzieniu 17-letni Dawid J.,
za zabójstwo 86-letniej kobiety. Taki wyrok zapadł
w środę w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.
Tomasz J., kolega Dawida,
który także był zamieszany w
tą sprawę, został skazany na
4 lata.
Chodzi o bestialskie morderstwo sprzed roku w Bystrzycy
w gminie Wleń. Chłopcy zaplanowali napad na staruszkę, bo

chcieli jej ukraść pieniądze, które
potrzebowali na imprezę. Dobrze
ją wcześniej znali i wiedzieli, że
gotówkę nosi zawsze przy sobie.
Dawid J. wdarł się do mieszkania
ofiary i uderzył ją drzwiami,
później rzucił się na nią, zaczął
podduszać i bić. W efekcie kobieta

zmarła, a sprawca zabrał jej 1400
złotych. Tomasz J. z w tym czasie
stał na czatach.
Sprawcy początkowo przyznali się do winy i zeznawali
zgodnie, później jednak zaczęli
zwalać winę jeden na drugiego.
Sąd przy wymiarze kary wziął
pod uwagę, że morderca oraz
jego wspólnik, podczas postępowania nie wyrazili skruchy, nie
stać ich było nawet na zwykłe
słowo przepraszam. Tomasz J.

wiedział, co zrobił jego kolega,
ale nie próbował wezwać pomocy. Wyrok bandyci przyjęli z
kamiennymi twarzami.
Dawid J. był już wcześniej notowany przez policję za drobne
kradzieże. Miał dozór kuratora,
przebywał w ośrodku szkolnowychowawczym. Tomasz J. miał
opinię spokojnego chłopaka.
Wyrok nie jest prawomocny.

(ROB)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Jelfa nie szkodzi

Nie scolina, ale corhydron
znajdował się w fiolce po
leku z Jelfy, który podano
kilka dni temu trzyletniej
dziewczynce z Gdańska.
Dziecko po jego zastosowaniu zasłabło. Zawiadomiono
Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Zbadano resztki
zawartości kapsułki. Był w
niej corhydron, choć objawy
wskazywały na zażycie scoliny. Taką hipotezę wykluczyła jednak analiza leku.
Okazało się, że trzyletnia
pacjentka, uratowana przez
lekarzy, najpewniej była
uczulona na corhydron, który mógł wywołać u dziecka
zaburzenia w połączeniu z
innymi lekami.

Oszukują na wnuczka

Trzy tysiące złotych za
naiwność zapłaciła 85-letnia
ciepliczanka, która uwierzyła nieznanemu mężczyźnie, że jest jej wnukiem, za
którego przez telefon się
podał. Powiedział „babci”,
że miał wypadek i potrzebuje pieniędzy. Po gotówkę
zgłosił się jego znajomy.
Starsza pani bez wahania
dała mu zwitek banknotów.
Sprawa się wydała, kiedy do
babci zadzwonił prawdziwy wnuk i zapewnił ją, że
miewa się świetnie. Policja
przestrzega starszych przed
łatwowiernością i apeluje
o nie wpuszczanie obcych
do domu.

Ratunek dla oczu

Oko ło d wó c h t y się c y
uczniów i przedszkolaków
skorzystało już z dobrodziejstwa badań w ramach akcji
„Ratujmy dzieciom wzrok”
Jeleniogórskich Zakładów
Optycznych. – Pierwsi rodzice już zgłosili się do optyków
– poinformowała Bogumiła
Zbyszyńska z JZO. A kcja
jest wspólnym przedsięwzięciem zakładów, urzędu
miejskiego i rotarian.

Fot. CARIOCA

(tejo)

Nawet małe dzieci będą
mogły napić się wody prosto z kranu. Będzie smaczniejsza i czystsza tylko
w niektórych częściach
Jeleniej Góry. Za lepszą
jakość zapłacą wszyscy
mieszkańcy.
Ciepliczanie jak na zbawienie
oczekują poprawy jakości tego,
co płynie z ich kranów. – Czasami trudno to nazwać wodą
– mówią.
– Woda jest niesmaczna i
przez cały rok sprawia wrażenie
brudnej. Nigdy nie nadawała
się ona do picia – skarży się Iza
Jakubiak.
Potwierdza to również Anna
Makowska z Cieplickiej, która po
powrocie ze Szwajcarii do dzisiaj
nie może się przyzwyczaić do
rdzawego strumienia wody.
– To, co płynie u mnie w kranie, ma brunatny kolor. Wodnik
twierdzi, że woda nadaje się do
użytkowania, ale strach się w niej
kąpać, nie mówiąc już nawet o
piciu. W Szwajcarii taka woda w
domu jest nie do przyjęcia, a u nas
ta zgroza to rzeczywistość – mówi
pani Anna.
Podobna sytuacja jest również
w pozostałej części Jeleniej Góry.
Tu tylko nieliczni nigdy nie mieli
żadnych problemów z wodą. Potwierdzają to Anna Gryporowicz z
Karłowicza i Wanda Jerzykiewicz
z Czarneckiego. Jednak większość
zapytanych przez nas osób twierdzi, że co najmniej raz w roku
zamiast wody płynie żółta ciecz,
czy co gorsza czarne błoto. – Są
też kłopoty z ciśnieniem. Często
martwimy się, czy woda w ogóle
popłynie – mówi Joanna Mańkowska z osiedla Czarne.
Rozwiązaniem problemów
sporej liczby mieszkańców ma
być oddany niedawno Zakład
Uzdatniania Wody w

Fot. Archiwum

WYDARZENIA

Zdrowsza, ale droższa

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem woda jak kryształ popłynie z cieplickich kranów

Cieplicach, który będzie podawał
wodę ze zbiornika w Sosnówce.
Mieszkańcy na tę chwilę czkali
ponad 30 lat. Sztuczny akwen
wody pitnej zaplanowano jeszcze
w latach 80. minionego stulecia.
Zakończono jego realizację kilka
lat temu. Nie można było jednak z
niego korzystać, bo nie istniał ani
rurociąg przesyłowy, ani stacja
uzdatniania. Dziś wszystko już
działa. Woda lada dzień popłynie
w kranach szczęśliwców.
Inwestycja kosztowała 60 milionów złotych. – W 2002 roku
miasto otrzymało dotację na
ten cel, 38 milionów złotych ze
środków funduszu spójności,
który w 69 procentach
pokrył całkowity koszt
realizacji – tłumaczy
Jolanta Nowak-Piasecka z jeleniogórskiego urzędu
miasta. Unia
E u r o p e j sk a
spadła samorządowcom
jak z nieba,
bo projektów
wodociągow yc h n i e
Paulina Różycka narzeka
można było
na jakość wody
finansować

z krajowych funduszy celowych.
– Woda z Sosnówki zastąpi
wykorzystywane dotychczas niestabilne i płytko powierzchniowe
ujęcia wody na rzece Podgórnej i
w Górzyńcu – zapowiada Jalanta
Nowak-Piasecka.
Na zakończonej inwestycji najbardziej skorzystają mieszkańcy
Cieplic oraz Jeleniej Góry na ulicach Wolności, Wojska Polskiego
i przyległych.
Wojciech Jastrzębski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Wodnik zapewnia,
że zdrowa kranówka popłynie w
rurach na pewno jeszcze przed
końcem tego roku, a być może
jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia.
– Doprowadzenie wody z nowego źródła musi trochę potrwać,
ponieważ niezbędne jest zrobienie poszczególnych przyłączy, a
poza tym woda będzie płynęła
z przeciwnego niż do tej pory
kierunku, więc czyszczenie rur
będzie wymagało czasu – wyjaśnia W. Jastrzębski.
Niestety, mieszkańcy innych
części stolicy Karkonoszy będą
musieli obejść się smakiem wody,
którą będą popijać ich krajanie
z Cieplic.

Woda w kranach, na przykład,
w centrum miasta będzie lepsza
dopiero po modernizacji obecnych wodociągów, na którą nie
zawsze są pieniądze.
Ale za lepszą wodę w Cieplicach zapłaci więcej zarówno
mieszkaniec placu Piastowskiego
jak i osiedla Zabobrze, gdzie
wciąż będzie płynęła cuchnąca
kranówa. Podwyżki szykują się
w nadchodzącym roku.
Prezes Jastrzębski dementuje
jednak pogłoski, że wzrost cen
wody będzie próbą odzyskania kosztów inwestycji w stację
uzdatniania.
– Wzrośnie cena energii, a
wyższa cena wody to jedynie
pochodna – tłumaczy.

Nie zaprzecza jednak, że w minimalnym zakresie utrzymanie
i prowadzenia Zakładu Uzdatniania Wody będzie doliczone
do kosztów, które wpłyną na
ostateczny kształt wyliczonej na
przyszły rok ceny za wodę.
Że za wodę zapłacimy więcej,
wydaje się przesądzone. O ile,
nie wiadomo. Odpowiedni projekt zostanie opracowany przez
spółkę Wodnik i przedstawiony
prezydentowi Jeleniej Góry. Ten
będzie miał prawo weryfikacji
propozycji nowej taryfy opłat.
Póki co metr sześcienny wody
kosztuje w Jeleniej Górze 2,88
złotych netto.

Angelika Grzywacz

Pisane na wodzie
Jelenia Góra w ramach programu ISPA przygotowuje projekt poprawy sytuacji
wodno-ściekowej stolicy Karkonoszy wraz z Janowicami Wielkimi i przyległymi
gminami. Zakończenie realizacji tego projektu przewidywane jest do 2011 roku.
W najbliższych planach są prace dotyczące przełożenia poza obręb mostu na
Bobrze magistrali wodociągowej zaopatrującej miasto, głównie Zabobrze z ujęcia
wody w Grabarowie. Dodatkowo przewidziano realizację II etapu modernizacji
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karłowicza oraz II etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w Maciejowej. Koszt: 20 milionów złotych. Ten etap ma się zakończyć
jeszcze w 2008 roku. Wodnik nie ukrywa, że wciąż ciąży na nim kara siedmiu
milionów złotych za zanieczyszczanie środowiska. Warunkiem jej anulowania
jest budowa oczyszczalni ścieków.

Pną się mury do góry

Przed zakończeniem sezonu
roboty budowlane w kilku
miejscach starówki idą pełną
parą. Nową elewację zyskuje

budynek niedoszłego hotelu
Złoty Lew przy ul. Kopernika.
Kończą się prace izolacyjne w
kamieniczce na rogu ul. Krót-

kiej. Plomba powstaje także
przy ulicy Piłsudskiego.

(tejo)
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Zatrute prawo własności

Pani Alicja z mamą na spornym gruncie
Kokoszków męczyła władza komunistyczna stalinowskiej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niedbałom,
którzy po Kokoszkach przejęli majątek, we znaki dali
się samorządowcy wolnej Polski. Zdrowie popsuła im
Celwiskoza, a spółka Wodnik nie chce płacić za grunt
bezprawnie – zdaniem właścicieli – przekazany jej za
czasów prezydenta Józefa Kusiaka.
Sprawa ciągnie się już od 1946
roku, kiedy do Jeleniej Góry przybywali polscy osadnicy. Wtedy przyjechali też Kokoszkowie i zamieszkali
przy ulicy Nadbrzeżnej. Wówczas,
oprócz domu, w ich posiadaniu była
również stodoła, która umożliwiała
właścicielom prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Straszyli milicją

W latach pięćdziesiątych, kiedy
pobliska fabryka włókien sztucznych
popularna jeszcze jako Wiskoza
(później Zakłady Chemiczne Chemitex Celwiskoza) zaplanowała
przeprowadzenie przez środek posesji Kokoszków studzienek kanalizacyjnych.
Pomimo sprzeciwu właścicieli
zburzono stodołę i poprowadzono
kanał ściekowy rozkopując i dewastując całą powierzchnię podwórka
i przyległego gruntu, doprowadzając
gospodarstwo do upadku.
– Wjechali z ciężkim sprzętem nie
pytając nikogo o zgodę, a kiedy nie
chcieliśmy ich wpuścić, przychodzili
z milicją – opowiada ze łzami w
oczach Alicja Watras, córka Stanisławy Niedbały. – Po wyburzeniu
stodoły mój dziadek musiał plony
chować na zimę u sąsiadów, nie miał
gdzie trzymać zwierząt – dodaje.
Komunistyczne państwo kułaków
nie znosiło i nie cackało się z Kokoszkami. – Zrujnowało nam gospodarstwo, nakazywało oddawanie części
planów i hodowanych zwierząt. Ale
przy wyburzonej stodole i zniszczonym gruncie było to niemożliwe
– opowiada pani Alicja.
To też władzy się nie podobało i za
karę wysłała jej dziadka do ciężkiego
więzienia w Wołowie. Zamknęli go
tam w latach szalejącego stalinizmu
w roku 1954. Celę przetrwał, ale
warunki zrujnowały mężczyźnie
zdrowie. Wolnością nie nacieszył
się długo, bo po kilku miesiącach po
opuszczeniu więziennych murów
zmarł.

Zabójcza chemia

Dla zachowania pozorów za
wyburzenie zabudowań gospodarskich Kokoszkom zapłacono

odszkodowanie: 36 tysięcy złotych.
Jak mówią, wystarczyło to tylko na
konia i krowę, których i tak nie mieli
gdzie trzymać.
Za to mieli na podwórku studzienki. Tamtędy spływały toksyczne
brudy z coraz bardziej cuchnącej i
trującej środowisko Celwiskozy. Chemikalia podtruwały też pobliskich
mieszkańców.
– Wszyscy w rodzinie obecnie chorujemy na układ oddechowy – skarży
się pani Stanisława. – Zamontowane
studzienki kanalizacyjne przed samym domem, od których przez cały
czas unosił się smród siarki, zrobił
swoje. Zwierzęta nam padały jedno
po drugim od tych chemikaliów.
Na studzienkach, które do dziś są
niezabezpieczone i wystają ponad
powierzchnię ziemi, osadzał się w
tamtych czasach taki pyłek. Dzieci
brały go na patyki i podpalały. Paliło
się to takim jasnym płomieniem. A
dzisiaj mówią mi, że nic się nie stało
– dopowiada.

Coraz mniejsza działka

posesji. Tym razem adresatem była
spółka Wodnik, która obecnie wykorzystuje wybudowane w latach 50.
studzienki kanalizacyjne przeprowadzone po posesji Kokoszków.
Właścicielom każe korzystać z
prywatnego szamba.
– Wzdłuż naszej posesji biegną
studzienki, którymi odprowadzacie
ścieki z terenu byłej Celwiskozy, czerpiąc z tego tytułu korzyści – pisze do
Wodnika Leopold Niedbała. – Sami
natomiast nie poczuwacie się do
obowiązku zapłaty za korzystanie
z cudzego terenu, nie zapominając

i nie posiada tytułu prawnego do
przedmiotowego kanału.”
„(...) Jednocześnie informujemy
– pisze Wodnik – że na podstawie
przeprowadzonych badań i wizji w
terenie możemy potwierdzić, że część
ścieków sanitarnych z terenów dawnych Zakładów Chemitex Celwiskoza w dalszym ciągu odprowadzona
jest jednym z przewodów kanału, co
z eksploatacyjnego punktu widzenia
uznajemy za stan nieprawidłowy.
W zaistniałych okolicznościach w
porozumieniu z właścicielami sieci
komunalnych – gminą Jelenia Góra

Na studzienkach, które do dziś są
niezabezpieczone i wystają ponad powierzchnię
ziemi, osadzał się w tamtych czasach taki pyłek.
Dzieci brały go na patyki i podpalały. Paliło się to
takim jasnym płomieniem. A dzisiaj mówią,
że nic się nie stało…
kazać sobie słono płacić za wodę,
którą nam dostarczacie – dodaje.

Dostali za darmo

Na to po dwóch miesiącach spółka
odpowiedziała, że „następca prawny właściciela kanału Zakładów
Chemicznych Jelchem w roku 1998
ustanowił prawo nieodpłatnego
użytkowania posiadanych przez
siebie sieci na okres trzech lat
na rzecz gminy Jelenia Góra.
Spółka Wodnik w żadnym z
tych okresów nie posiadała

Czas rany zaleczył i po latach o
dawnych niegodziwościach Niedbałowie zaczęli zapominać. Ale sprawa
„odżyła”, kiedy okazało się, że z roku
na rok ich grunt z niewiadomych
przyczyn pomniejsza się.
– W dokumentacji znikały pojedyncze ary – mówi Stanisława
Niedbała. W roku 46 powierzchni gruntów wynosiła 2,64.
Później okazało się, że jest
już 2, 52 i tak sukcesywnie ubywało. Najwięcej za
czasu rządów pana Józefa
Kusiaka – podkreśla nasza
rozmówczyni.
W 2003 roku napisali
więc pismo do urzędu
miasta z zapytaniem o
powód i podstawę prawną, która pozwalałaby na
zmniejszanie własności. Na
takie pismo nigdy nie otrzymali odpowiedzi.
Państwo Niedbałowie rok
później wysłali kolejne pismo żądając uregulowania
Mecenas Słomski broni rządów
sytuacji dającej prawo do
ekipy Józefa Kusiaka
korzystania z prywatnej

będziemy dążyć do wyeliminowania
przepływu ścieków sanitarnych
w/w kanałem przemysłowym i
skierowaniem ich do istniejącego kolektora rejonowego oraz zasypania
zbędnego kanału celem usunięcia
zagrożeń, jakie może stanowić jego
stan techniczny (...)”

Nie szanowali własności

Od tego czasu nic w tej sprawie
nie zrobiono. Stan studzienek jest
taki, jaki był w roku 2004, kiedy to
deklarowano zabezpieczenie kanału
i zaprzestanie korzystania z niego.
W 2005 roku Alicja Watras wraz z
matką Stanisławą Niedbałą przedstawiły problem radzie miejskiej.
– Niestety poza pustymi obietnicami w stylu pisma spółki Wodnik
nikt do tej pory w dalszym ciągu
nie podjął żadnych działań – mówi
Alicja Wartas.
– Studzienki są zdewastowane i
poodkrywane. W każdej chwili może
ktoś do nich wpaść i nie wyjść. Poza
tym utworzone przy ich budowie
wały powodują zalewanie nam co
roku całego ogródka i wszystkich
upraw – dodaje zdenerwowana.
Radca prawny magistratu, Roman Słomski twierdzi, że sprawa
jest bardzo skomplikowana, ale
nie dopatruje się nieprawidłowego
postępowania poprzedniej władzy,
która przekazała kanał ściekowy
nieodpłatnie Wodnikowi.
– Wtedy były to trudne czasy i nikt
nie szanował prywatnej własności
– tłumaczy Roman Słomski. – Dzisiaj
ta sprawa uległa przedawnieniu.
Minęło dziesiątki lat i trudno się na
ten temat wypowiedzieć. W obecnej
sytuacji należy się zastanowić, jakie
rozwiązanie można z tej sytuacji
znaleźć, ale w tej kwestii nie chcę
się wypowiadać i niczego sugerować
– dodaje mecenas Słomski.
Jak mówi takie sprawy powinny
być regulowane odgórnie, ale takich
przepisów jeszcze nie ma.

Roman Słomski: – W odniesieniu do obecnych działań miasta
uważam, że nie ma w tym nic
złego, ponieważ jeśli żyjemy w
mieście i w społeczeństwie, to musimy się godzić na to, że na naszym
terenie, jeśli jest to konieczne, będą
przebiegały urządzenia użyteczności publicznej. Nie jest to sprawa
prosta, sam uczestniczyłem w
podobnych procesach i różnie się
to kończyło.

Nie odpuszczą

– Nie zostawimy tak tej sprawy – zapowiada bojowo Alicja
Watras. Minęło dwadzieścia lat,
i w dalszym ciągu ktoś korzysta
bezprawnie z mojego gruntu. Nie
odpuszczę dopóki tego nie wyjaśnię – mówi twardo.
O wygranej sprawie przez
właścicieli gruntu przekonany
jest zastępca prezydenta Jerzy
Łużniak.
– Jeśli jest to teren prywatny to
podmiot korzystający z tego gruntu, moim zdaniem, powinien go
wydzierżawić i płacić z tytułu jego
użytkowania opłaty, jak również
ma obowiązek zadbać o jego stan
techniczny – powiedział samorządowiec.
W najbliższym czasie, jak zapowiadają właściciele, sprawa ma
trafić do sądu.

Angelika Grzywacz

Ile jeszcze spraw „zatruła” dawna Celwiskoza?

Fot. Marek Tkacz, Agnieszka Gierus

Fot. Angelika Grzywacz
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Kruche
postanowienia

W trudnych czasach ludzie czynią różne postanowienia, a potem,
kiedy nadchodzą czasy łatwiejsze
zapominają o nich. Postanowienia
te – choć zapominane – odgrywają
jednak swoją rolę: pozwalają przetrwać trudne czasy.
Zima, co nam właśnie nadchodzi
to właśnie taki trudny czas, a najtrudniejszy dla samochodów i ich
kierowców. Szczególnie dla takich
samochodów, które nie nocują w
garażu.
Najgorzej jest rano. Najpierw
nie można przekręcić kluczyka w
zamarzniętym zamku drzwi. Najlepiej do zamka wstrzyknąć specjalny
płyn rozpuszczający lód. Ale zwykle
okazuje się, że pojemnik z tym płynem został akurat w aucie.
Kierowca postanawia zawsze,
ale to zawsze nosić odmrażacz
zamka w kieszeni. Następnie stosuje
sposób równie niezawodny, choć
żmudniejszy. Podgrzewa kluczyk
zapalniczką i gorącym gmera w
zamku.
Gorący kluczyk wetknięty w zimny zamek natychmiast stygnie, więc
trzeba go znów podgrzewać. Ale za
trzecim lub czwartym razem, najdalej za piątym, lód w zamku topnieje
i kluczyk daje się przekręcić.
Już kierowca ma przełożyć buteleczkę z płynem do odmrażania zamków ze schowka do kieszeni, ale
okazuje się, że mróz połączył drzwi
z resztą karoserii. Zwykle w takim
momencie kierowca zapomina o
pierwszym postanowieniu, a za to
przypomina sobie któryś ze sposobów zapobiegania przymarzaniu
drzwi i czyni drugie postanowienie:
zastosowania owego sposobu niezwłocznie po otwarciu auta.
Kilka szarpnięć wystarcza, żeby
zamarznięte drzwi otworzyć. Kierowca zabrałby się do smarowania
czymś uszczelek, ale przekonuje
się, że niektóre przymocowane są
do drzwi, a inne do nieruchomej
części karoserii. Ponieważ środkiem
mocującym jest lód, a zasadą ślepy

przypadek, miejsce przymocowania
jednych uszczelek po otwarciu
drzwi jest zgodne z miejscem ich
przymocowania przed otwarciem,
a innych jednak nie jest.
Kierowca wpada w furię albo w
przygnębienie i nie chce już więcej
o uszczelkach myśleć. Tym bardziej,
że trzeba oskrobać szron z szyb.
Skrobanie z zewnątrz jest zabiegiem stosunkowo prostym, choć
niekiedy fizycznie wyczerpującym.
Gorzej, że po oskrobaniu szronu
okazuje się, że szyby zarośnięte są
cienką warstwą kryształków lodu
również od środka i nadal nic przez
nie nie widać.
Kierowca wsiada do auta i dowiaduje się empirycznie, że skrobaczka,
którą zapobiegliwie kupił był przed
nadejściem mrozów, zostawia w
szronie dwie kreski o szerokości
najwyżej pół milimetra.
Skrobanie od wewnątrz jest
czynnością wyczerpującą, organizm
kierowcy rozgrzewa się. Powoduje
to wzmożone parowanie przez
skórę i przyspieszony oddech. Para
obficie wydzielana przez organizm
kierowcy osiadając na szybach natychmiast zamarza. Odskrobawszy
szron z przedniej szyby kierowca
przekonuje się, że tylna znów jest
oszroniona. I na odwrót.
Kierowca postanawia w takiej
chwili kupić specjalny płyn do
odmrażania szyb i skrobie dalej.
Zwykle w końcu albo coś przez szyby widać, albo kierowca decyduje się
jechać z oszronionymi.
Pamiętając o nabyciu płynu
kierowca przystępuje do odpalenia
samochodu. Przekręca kluczyk
w stacyjce, po czym akumulator
dwukrotnie obróciwszy silnikiem
nieodwołalnie zamiera. Kierowca
zapomina o płynie i postanawia zabierać akumulator na noc do domu.
Następnie zamyka samochód i
udaje się w drogę wykorzystując
komunikację miejską.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Z roboczą wizytą

… w podwarszawskim
Wołominie przebywał prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Wyznaczone
na froncie walki mafii z
Wołomina i Pruszkowa posiedzenie Związku Miast
Polskich miało podkreślić
zaufanie, jakim gremium to
obdarza przywódcę stolicy
Karkonoszy w piętnowaniu
przestępczości zorganizowanej.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



Grażynka i Józek!
Niebieska kartka.
Podaj dalej.

Prezydent posiedział

… nie w areszcie, Boże
broń!, ale podczas swojego posiedzenia w ratuszu.
Spotkanie z naczelnikami
wydziału oraz zastępcami
nazywa się bowiem posiedzeniem prezydenta. Fakt,
siedziska mają tam wygodne. Józef Kusiak tak się w
nich zasiedział, że chciał
jeszcze, ale mu się to nie
udało.

Słyszałeś Zbychu?
Jesteśmy za.
Podaj dalej!

Nie było tłoku

…. w tramwaju sprowadzonym na plac Ratuszowy
przez radnego Cezarego
Wiklika, kiedy jeszcze nie
był radnym. Z pojazdu zrobiono kiosk, ale na próżno
usiłowaliśmy tam coś w
miniony piątek kupić, bo
wagon był zamknięty na
głucho. Nie zdarzało się to w
przedwyborczych czasach,
kiedy pan Czarek osobiście
interesu pilnował. Teraz
zabrania mu tego ustawa o
samorządach.

Chłopcy, zapominacie
chyba, że bywam
niezależny…

(anzol)

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

Przeciw

Józef Sarzyński, Grażyna Malczuk, Józef Kusiak i Zbigniew Ładziński
– radni Lewicy i Demokratów

OKIEM NACZELNEGO Władzy potrzebne jest radykalne rozmrożenie zlodowaciałych dusz

Sumienia
do wymiany
Lech Wałęsa być może będzie
miał nowe serce. Życząc powodzenia w skomplikowanej operacji
człowiekowi, który przeskoczył
przez płot i pomógł wyrwać
Polskę z sowieckiego jarzma,
warto się zastanowić, czy taka
wymiana rzeczonego organu nie
przydałaby się innym politykom.
W tym lokalnym.
Mam na myśli, przede wszystkim, wymianę niedosłowną, bo
dosłownego przeszczepu nie
wszyscy potrzebują. Taki Kusiak
Józef, na przykład, serce ma jak
dzwon kościoła św. Krzyża, do
którego jako prezydent chadzał
służbowo.
Chodzi mi o roztopienie zlodowaciałych serc ludzi z kręgów
władzy, którzy patrzą na siebie

wilkiem lub bykiem, i tylko szukają okazji do spięcia i kłótni.
Czasem nie trzeba wiele, aby
wyobrazić sobie szarpiących się
za resztki włosów radnych Józefa
Kusiaka z Krzysztofem Mrozem.
Prezydenta Obrębalskiego złośliwie podszczypującego kanclerz
Malczuk. Wiceszefa miasta Łużniaka z dzikim uśmiechem rzucającemu w wysoką radę lotki na
chybił trafił i przyglądającemu się
jatce podczas sesji rady. Tam rajca
Ładziński jako Goliat gotuje się do
starcia z radnym Leszczykiem,
który przybrał postać Dawida.
Po pysku biją się platformiacy
z pisowcami, lewica lewą nogą
kopie jednych, prawą – drugich.
Tylko Wspólne Miasto schowało
się pod stołem i ocenia sytuację

peryskopowymi oczyma radnego
Sajnoga. Radna Ragiel zapuszcza
żurawia osłaniając własną piersią
przy okazji Nasz Dom z Zofią
Czernow w środku.
Tak zdrowie rujnuje polityczna
kasta, która swoim zachowaniem
przypomina mi jako żywo batalistyczne sceny z filmów Sergiusza
Eisenteina. Taki „Pancernik
Potiomkin” choćby. Raz na jakiś czas – słysząc „Dawaaaj” z
wydzierającej się paszczy wodza
– biegnie owa armia polityków z
karabinami z wyostrzonymi bagnetami na rufy okrętu. Spycha z
nich zaciekle broniących pozycji
przeciwników. I trwa w euforii
wiktorii w twierdzy przez cztery
lata, czasem krócej.
Szans przed odparciem kolejnej odsieczy nie ma, bowiem
niedawni przegrani zbierają siły,
opracowują taktyki i skuteczniej atakują, wbijając bagnety
z argumentami prosto w serce

niedawno jeszcze zwycięskiej
załogi statku. I nie pomagają
działa propagandy wystrzeliwujące brudne naboje kampanii
wyborczej.
Przegrani zakrwawieni i pobici wpadają, w realiach jeleniogórskich, do zbiornika Sosnówka. Przeciwnik jeszcze dobija z
góry strzałami z dystansu Marty
Oreszczuk, piłkarki ręcznej,
która klęskę w wyborach do
Sejmu może przekuć w sukces w
samorządowym starciu.
Jak tu po serii takich bitew nie
stracić krzepy i serca? Przez to podobnie jak Lech Wałęsa, ci ludzie
(czy to atakujący, czy broniący)
– zgodnie z naturalnym biegiem
natury – zużywają się. Czasami
wiedzą o tym wyborcy, którzy
raz po raz uświadamiają tym i
owym, że czas na odpoczynek
i zasłużoną emeryturkę. Ale ci i
owi nie chcą. Nie wyciągają nauczki z porażek, tylko z uporem

kolejowego kozła oporowego
chcą koniecznie przepuścić pociąg historii z nimi samymi w
luksusowych przedziałach.
W grodzie Krzywoustego
wciąż chce w nim jechać Kusiak
Józef, co łączy go zarówno z
Wałęsą Lechem, jak i księciem
Bolesławem, który władzę miał
we krwi. Wspólne mają też wąsy i
klątwy. Krzywousty był obłożony
anatemą kościelną, bo rozkazał
wypalić oczy bratu i tym samym
doprowadził do jego śmierci.
Dwaj panowie byli prezydenci
czują na sobie piętno demokracji,
która ma ich dość.
Krzywoustego uratowało samobiczowanie i czterodniowe
tarzanie się w popiele. Byłym
preziom nic takiego raczej nie
pomoże.
Dlatego wystosujmy do całego
jeleniogórskiego ratuszowego
światka obywatelski apel o wymianę serc. Może to coś da?

Byłoby to dla wszystkich
rozwiązanie jak znalazł. Po
takim zabiegu Józef Kusiak
z Krzysztofem Mrozem przeistoczyliby się w dwa jowialne
niedźwiedzie. Marek Obrębalski czule objąłby i obcałował
soczyście w ypielęgnowane
dłonie Grażyny Malczuk. Miłosz
Sajnog przytuliłby się do Józefa
Sarzyńskiego, a Jerzy Pleskot
złożył hołd jeleniogórski Jerzemu Łużniakowi.
Wszystkich uściskałby zasięgiem swoich potężnych ramion
Zbigniew Ładziński i jeszcze
wcisnęłaby się w to grono Beata
Sawicka. A na tę idylliczną scenę
zgody i miłości bliźnich spoglądaliby z pomnika, uwiecznieni
przez Zbigniewa Frączkiewicza
w geście zbratania Marcin Zawiła i Jerzy Szmajdziński. Amen.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KOWARY Przybywa dzieci, a rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich pociech

PIECHOWICE Posiedzi za napad na pocztę

Z nożem na gardle
Na cztery lata i dwa miesiące więzienia został skazany
Wojciech P. – sprawca kwietniowego napadu na urząd
pocztowy w Piechowicach.
Taki wyrok zapadł przed
Sądem Okręgowym w Jeleniej
Górze.
Nie było wątpliwości co do
winy 22–latka. W trakcie postępowania wskazano jedynie
różnicę co do skradzionej kwoty. Pracownicy poczty twierdzili, że mężczyzna w trakcie
napadu zabrał ponad 4,2 tys.
złotych, sąd doliczył się kwoty
o 800 złotych niższej.
Do zdarzenia doszło w
kwietniu tego roku. Wojciech
P. wszedł do urzędu pocztowego, przeskoczył przez ladę,
przyłożył kasjerce nóż do gardła i grożąc zażądał pieniędzy.

Wziął gotówkę z kasy i uciekł.
Po drodze jeszcze zagroził listonoszowi, który próbował go
zatrzymać. Napastnik uciekał
na tyle nieudolnie, że policja
złapała go po kilkudziesięciu
minutach, na pobliskim blokowisku. Pieniądze odzyskano.
Wojciech P. mieszka w Piechowicach. Jest znany policji.
W listopadzie ubiegłego roku
wyszedł z więzienia, gdzie
odsiadywał półroczny wyrok
za kradzież. Wolnością cieszył
się kilka miesięcy.
Wyrok nie jest prawomocny.

(ROB)

KARPACZ Warto skorzystać

Bezpłatne badanie

Fot. Janusz Cwen

Burmistrz Karpacza oraz Zespół Poradni dla Kobiet „Ginekomed” Dorota Dobek zapraszają
wszystkie panie urodzone w
latach 1938 – 1957 na bezpłatne
badanie mammograficzne prowadzone w ramach Narodowego
Programu Walki z Nowotworem
Piersi i Szyjki Macicy. Odbywają
się one w Zespole Poradni dla
Kobiet w Jeleniej Górze przy ul.
Kiepury 77, tel. 075 75 42 949 lub
075 76 45 428. Rejestracja telefoniczna lub osobista w dni robo-

cze: poniedziałek (8–21), wtorek
(8–18), środa (8–21), czwartek
(8–21) i piątek (8–16).
Zaproszenie nie dotyczy kobiet, które miały wykonywaną
mammografię w ciągu ostatnich
24 miesięcy. Należy zabrać ze
sobą wyniki i zdjęcia z wykonywanych wcześniej badań
mammograficznych oraz dowód
osobisty.
Badanie można wykonać do
końca bieżącego roku.

(JEN)

Kłopotliwy
zabytek

Nieopodal dworca kolejowego PKP, tuż przy przejeździe
kolejowym, stoi zabytek dawnej
techniki kolejowej – dźwig.
Kiedyś służył do przenoszenia
towarów na wagony.
To już przeżytek, bo po karkonoskiej sieci kolejowej pozostały wspomnienia. Ważący
kilkadziesiąt ton metalowy
moloch, zaniedbany od lat,
straszy swoim wyglądem. Łakomym wzrokiem spoglądają
na to nagromadzenie metalu
złomiarze, ale nie mogą znaleźc
sposobu, jak to ukraść.

– Kiedyś zaalarmowano władze miasta, że ktoś dobiera się
do tego urządzenia, próbuje je
ciąć palnikami. Sprawdziliśmy
to i okazało się, że stało się tak
na ciche zlecenie zarządu nieruchomościami PKP w Wałbrzychu. Powiadomiliśmy policję
i wówczas poleciał ze stołka
wysoki urzędnik z tej firmy.
Wyciąg stoi nadal, ale nikt tego
urządzenia nie chce przejąć
– powiedział przewodniczący
rady miejskiej w Kowarach
Tadeusz Cwynar.

(JEN)

Szczęście wieży
Nie zawsze jednak opuszczone przez dawne PKP obiekty pozostają bezpańskie.
Dowodem jest wieża ciśnień znajdującą się nieopodal dźwigu. Ten budynek
przejął miejscowy artysta – Jerzy Jakubów. Obiekt został odremontowany i nie
uległ zupełnemu zniszczeniu.
Takiego szczęścia nie miał na przykład zabytkowy, drewniany dworzec w Kowarach Średnich, który spłonął przed laty. PKP zachowało się jak pies ogrodnika,
samo nie chciało tego obiektu, ale i nie przekazało go miastu.

Boom na przedszkola
W grupach istniejącej placówki trudno o miejsce, a
statystycy zapowiadają, że
w przyszłym roku liczba
kowarzan w przedszkolnym wieku wzrośnie. Kto
zajmie się nimi, kiedy
ojcowie i mamy będą w
pracy?
Je sz c z e w t a mt y m rok u
szkolnym do jedynego przedszkola w m ieście chod zi ło
niewiele ponad 100 dzieci, a
placówka mogła pomieścić o
20 więcej. W tym roku zgłosiło się dużo więcej rodziców,
którzy chcieli przekazać do
tej placówki swoje pociechy.
Niestet y, nie było dla nich
miejsca.
Ca łe szczęście z pomocą
przyszło miasto i przeznaczyło dodatkowe pieniądze na
otwarcie dodatkowej grupy.
Trzeba było jednak jeszcze
znaleźć pomieszczenie. W tym
celu, choć z wielkim żalem,
przystosowano do tego salę
gimnastyczną. Dzięki temu,
do przedszkola chodzi 160
dzieci, którymi opiekuje się 11
nauczycielek.

Już jest komplet

Jak mówi dyrektorka placówki Mariola Tatowicz, to
efekt ożywienia gospodarczego. Od pewnego czasu łatwiej
o pracę. Często jest tak,że w
rodzinie pracują i mama i tato,

Fot. Janusz Cwen

10

Wychowankowie przedszkola z panią dyrektor Mariolą Tatowicz

muszą więc dziecko oddać do
przedszkola. Jeszcze większy
kłopot mają samotne matki.
– Dlatego szybko znaleźliśmy rozwiązanie, wspólnie z
miastem, tworząc warunki do
uruchomienia dodatkowego
oddziału. Ale już mamy komplet. Nie damy rady przyjąć
w ięcej dzieci i dlatego już
należy pomyśleć o stworzeniu
do d a t kowego pr z e d sz kol a
w mieście – mówi Mariola
Tatowicz.

dzie jeszcze dzieci. I znowu
będ z ie problem, gd z ie ich
pomieścić. Dlatego szefowa
jedynej takiej placówki w mieście twierdzi, że jest to szansa
dla mieszkańców na wykazanie się i staranie o otwarcie
drugiego przedszkola. Tym
bardziej, że władze miasta są

temu przychylne. Ci, którzy
podejmą się tego przedsięwzięcia, mogą się starać o fundusze
na stworzenie, na przykład,
prywatnych przedszkoli.

Janusz Cwen

Powstanie prywatne?

Zanosi się na to, że w przyszłym roku szkolnym przybę-

Zdolni Romowie
Do jedynego miejskiego przedszkola chodzą dzieci Romów, które
uczęszczają tam bezpłatnie. Zawdzięczają to dyrektorce placówki, choć
pomysł spotkał się ze zdecydowanym oporem grupy rodziców. A i tak
nie wszystkie romskie rodziny skorzystał z możliwości posłania swoich
pociech do przedszkola. Wiekszość to zwolennicy tradycyjnego wychowania swoich pociech w domach. Liczba romskich dzieci w przedszkolu
maleje, bo dwa lata temu było ich 17, w tamtym roku 11, a w tym tylko
8. Szkoda, bo w większości są to dzieci niesamowicie uzdolnione. Nie
tylko muzycznie. Obcych języków uczą się w mig. W tym roku Daria
Demeter otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym pod tytułem:
„Niepełnosprawni w oczach dziecka” i zakwalifikowała się do dalszego
etapu tego konkursu, na szczeblu Dolnego Śląska.

Daria Demeter (w środku) zdobyła wyróżnienie
w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym;
„Niepełnosprawni w oczach dziecka”.
Obok jej koleżanki –Klaudia (z lewej) i Patrycja

KOWARY Prezes wodociągów starał się o mieszkanie komunalne

Nie ma gdzie mieszkać
Daniel Szatkowski z Bogatyni od czerwca jest szefem
miejscowych wodociągów. Starał się niedawno o
mieszkanie komunalne, czym zbulwersował większość
mieszkańców miasta nad Jedlicą.
Chodzi o to, że prezesowi źle się
nie wiedzie. Ma 10 tysięcy złotych
oszczędności, zarabia 4100 zł
miesięcznie, żona pracuje. Małżeństwo to ma dwa samochody i
mieszkanie w Bogatyni.
Zofia Wolak – przewodnicząca
społecznej komisji mieszkaniowej
twierdzi, że w myśl obowiązujących zasad Szatkowskiemu nie
należy się komunalne mieszkanie. Otrzymują takie lokum

ci, których dochód na członka
rodziny nie przekracza 700 zł
miesięcznie. W kolejce czeka
ponad 50 rodzin. Do tego jest
spora grupa tych, którzy nie
spełniają wymogów, ale liczą,
że uda się dostać jakies lokum.
Rekordzista czekał na mieszkanie
ponad 20 lat.
– To zrozumiałe, że Daniel
Szatkowski stara się o mieszkanie w miejscu zatrudnienia.

Ma nienormowany czas pracy
i należy się mu lokum. Nie ma
tutaj jakiegokolwiek łamania
przepisów – powiedział burmistrz
miasta Mirosław Górecki.
Anna Perłowska – szefowa
Zakładu Eksploatacji Zasobów
Komunalnych mówi, że miasto
nie ma lokali służbowych, które
można by przydzielić ludziomznajdującym się w podobnej
sytuacji jak szef wodociągów.
Burmistrz miasta stwierdził,
że zgłosi radzie do przegłosowania projekt podjęcia uchwały
o wydzieleniu z zasobów komunalnych lokali służbowych.

- Szkoda, że Daniel Szatkowski
nie pomyślał o tym wcześniej,
jeszcze przed podjęciem decyzji
o przyjęciu stanowiska – powiedział M. Górecki.
Kowarzanie zastanawiają się,
czy konkurs na to stanowisko
musiał wygrać akurat mieszkaniec tak odległego miasta, biorąc
oczywiście pod uwagę zasady
demokracji i kryteria, jakimi kierowała się rada nadzorcza firmy.
- Gdyby prezesem został człowiek stąd, nie byłoby problemu
z zakwaterowaniem go – mówi
jeden z mieszkańców.

(JEN)
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ŒWIERADÓW ZDRÓJ W mieście powstanie aquapark

Nie leją wody
Miasto pod Izerskim Stogiem będzie nie tylko miało
kolej gondolową, lecz także park wodny. To efekt
porozumienia zawartego między miastem a Grupą
Kapitałową Sobiesława Zasady.
Burmistrz Roland Marciniak
był na Targach Poznańskich,
gdzie spotkał się z szefem
hiszpańsk iej f irmy AQUA
Joanem Cruz Nuezem. Rozmawiano o kolejnym przedsięwzięciu dla narciarzy.
Przypomnijmy, że najpewniej za miesiąc pod Izerskim
Stogiem ruszy kolej gondolowa, której do tej pory nie
mają inne górskie kurorty w
regionie. Otwarcie nastąpi
na początku sezonu zimowego, kiedy to w Szklarskiej
Porębie i Karpaczu zaczną
działać wiekowe już wyciągi
krzesełkowe.

(TEJO)

Fot. Janusz Cwen

Dziecięcy teatr na święto

W piątek (9 listopada) odbyły się w Kowarach uroczystości z okazji 89 rocznicy
odzyskania niepodległości
w kraju. Po złożeniu kwiatów przez delegacje władz i
organizacji oraz firm miasta
pod pomnikiem w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka

Wątpliwa
gospodarność
Na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji rady
m iej sk iej w Kowa r a c h :
budżetu i planowania oraz
sportu i turystyki, 12 radnych odrzuciło wniosek
Zakładu Eksploatacji Zas ob ów Komu n a l nyc h o
za k up u ż y wa nego busa
transportowego.
Ta d e c y z ja d z i w i , b o
wysłużona,eksploatowana
od 20 lat nysa, nadaje się
do kasacji. Uży wane, ale
m n i e j w y s ł u ż o n e a ut o
kosztowałoby 1500 -2000
zł. Remont nysy wyniesie
3 tysiące zł. No, chyba że
radni mają jeszcze jakiś
inny pomysł.

(JEN)

Kultury odbyła się akademia
poświęcona temu świętu,
którą uświetniła grupa teatralna miejscowej Szkoły
Podstawowej nr 3.

(JEN)

KOWARY Obalili mity o szkodliwym promieniowaniu groźnego uranu

Cuda w sztolniach
W centrum Jelenia Struga początkowo była jedynie
podziemna trasa turystyczna. Teraz jest tam inhalatorium, świecąca grota, obok nowoczesny hotel. Miejsce
to bije rekordy popularności wśród turystów.
Do stworzenia Centrum Jelenia Struga została zaadoptowana jedna z 20 starych sztolni
(Podgórze) Zakładów Przemysłowych R-1. Jak wiadomo, do
1973 r. wydobywało się tam
rudy uranu, które po przetworzeniu w izotopy, służyły do
produkcji bomb atomow ych
dla ZSRR
To miejsce odwiedza teraz
około 60 tysięcy turystów rocznie, w tym, jedna trzecia to
goście zagraniczni. Centrum
składające się z zaadoptowanej do z wiedzania sztolni,
budynku administracyjnego i
pubu połączone jest z częścią
hotelową na 100 miejsc, posiadającą basen. Obydwie firmy
Centrum Jelenia Struga i hotel
są na własnym rozrachunku,
ale ściśle współdzia łają ze
sobą. Ten kompleks przyciąga turystów, którzy chcą nie
t yl ko oglądać Karkonosze,
a le również z wiedzić inne
ciekawe miejsca i wziąć udział
w niet ypow ych atrakcjach,
które proponuje Centrum, jak:
chodzenie po rozżarzonych węglach, poszukiwanie skarbów,
biesiady towarzyskie. Ponadto
w tym jedynym zachowanym w
kraju skansenie wydobycia rud
uranu w kraju można obejrzeć

cały proces wydobywczy tego
kruszcu. Ponadto w specjalnych miejscach wystawowych
obejrzeć można zbiory minerałów, szlachetnych kamieni
i kruszców pochodzących nie
tylko z Karkonoszy i Sudetów,
ale z całego niemal świata.
Największą jednak atrakcją jest
inhalatorium radonowe, też
jedyne w kraju, służące do odnowy biologicznej. W jednym
z wyrobisk znajdują się łóżka,
na któr ych leży się niecałą
godzinę. W tym czasie wdycha
się w temperaturze +8 stopni
Celsjusza (to stała temperatura, panująca w sztolniach)
powietrze nasycone oparami
radonow y m i. Ktoś móg łby
powiedzieć, że w tej sytuacji
lepiej byłoby napełnić butelki
t ym swoist ym aerozolem i
potem wdychać to w domu. Tak
jednak nie jest, bo skuteczność
tej odnowy biologicznej jest
największa w sztolni, gdzie
jest odpowiednia temperatura
i nasycenie powietrza wilgocią.
Dlatego inhalatorni nie odwiedzają wycieczki turystyczne,
bo ich obecność zakłóciłaby te
warunki.
Szef Centrum Jelenia Struga
Sławomir Adamski mówi, że
co roku jego firma wprowadza

Prowokacyjne leczenie
Inhalacje radonowe polegają na pobudzeniu organizmu uśpionego w tym
względzie w normalnych warunkach do obrony przed promieniowaniem. To
powoduje, że potem usuwane są z organizmu wszystkie szkodliwe elementy
i dzięki temu następuje odnowa biologiczna i czujemy się dużo lepiej. Jednak
inhalacja nie może być dłuższa niż 45 min., bo potem organizm przyzwyczaja
się do nowej sytuacji i nie reaguje obronnie na promieniowanie. Dlatego
zalecane są przerwy w tych zabiegach. Ostatnio, po wybudowaniu basenu
w hotelu, zaraz po inhalacji odbywają się zajęcia aerobiku w wodzie, a
następnego dnia – kolejna inhalacja.

Przewodnik po sztolniach Krzysztof Cybulski stoi obok zbiornika
z „potencjałką”. Jest to cieknąca ze ścian byłej kopalni źródlanie
czysta woda o działaniu podobnym do viagry.

nowe atrakcje, by zachęcić do
odwiedzenia Jeleniej Strugi nie
tylko nowych gości, ale i tych,
którzy już tu byli. W tym roku
w jednym z wyrobisk utworzono grotę fluorescencyjną.
– Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Podziemnych Tras
Turystycznych. Takich jest w
kraju 68. Spotykamy się trzy
razy w roku i w ymieniamy

KOWARY Dzieci z miejscowej szkoły będą bawić się w studentów

Autorkami tego przedsięwzięcia
są dyrektorka SP 1 – Małgorzata Krysiak i jej zastępczyni – Alicja Tyrawa.
Jak mówią, pomysł na to wpadł im
przypadkiem. Gdy były ze szkolną
delegacją w zaprzyjaźnionej szkole
w Derndorf pod Berlinem, dowiedziały się, że część grupy niemieckich
uczniów z tej placówki przyjedzie
później, bo ma zajęcia w uniwersytecie dziecięcym w Berlinie.
Panie porozmawiały z władzami
Kolegium Karkonoskiego. Efekt?
W ubiegłym roku szkolnym cztery razy odbyły się takie zajęcia w

jeleniogórskiej uczelni. Wzięły w
nich udział dzieci, które wykazują
szczególne zdolności w różnych
przedmiotach. Nie są to koniecznie
prymusi z czerwonymi paskami
na świadectwach, ale wyjątkowo
zdolni humaniści lub utalentowani
uczniowie w przedmiotach ścisłych
lub wyróżniający się na lekcjach
wychowania fizycznego.
W tym roku szkolnym odbędą
się takie zajęcia sześć razy. Weźmie
w nich udział 30 dzieci, z SP 1 oraz
z miejscowego gimnazjum. Zajęcia
bedą nie tylko w Kolegium Karkonoskim. Przez jeden dzień dzieci będą
przebywać w Legnicy, gdzie w kurii
biskupiej wezmą udział w wykładzie
i zajęciach na temat „Biblia jako
dzieło literackie”.
Szkoła nic nie płaci za te zajęcia.
Naukowcy bardzo chętnie zgodzili

się na spotkania z dziećmi, bo jest to
dla nich nowe doświadczenie. Przykładem może być wykład dr Jadwigi
Tołkacz na temat: „Dobro, piękno
i miłość”. Dzieci słuchały chętnie i
uważnie. Nawet nie przeszkadzały
im kamery i dziennikarze, którzy
nagrywali w tym czasie program.

Janusz Cwen

Cyrk świętuje

Pomysł podpatrzony u sąsiadów
Zdolni uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 otrzymają... indeksy i pójdą na
wykłady. To nie żart, uczniowie zostaną zapisani do
Uniwersytetu Dziecięcego.

doświadczenia. Zawsze podczas tych spotkań powstanie
ja k iś pomysł, któr y potem
realizujemy. Nie możemy stać
w miejscu. Musimy się ciągle
rozwijać z korzyścią dla siebie
i naszych gości – stwierdził
Sławomir Adamski.

Kopalnie rozbudowały fabrykę
Dynamiczna rozbudowa Fabryki Dywanów (wcześniej Fabryka Dywanów Smyrneńskich) na początku lat 70-tych to między innymi efekt nacisków ze strony
szefów kopalni rud uranowych, będących pod kontrolą radzieckich towarzyszy.
Mówiło się, że dzięki temu będą miały pracę żony pracowników kopalni.

Tegoroczne uroczyste rozpoczęcie
zajęć Uniwersytetu Dziecięcego
nastąpi w czwartek (15 listopada)
o godz. 14.30 w Kolegium Karkonoskim, w dawnym kasynie. W
tym roku dzieci otrzymają indeksy
i odświętne nakrycia głowy.

Janusz Cwen

Małgorzata Krysiak (z lewej) i Alicja Tyrawa
otworzyły pierwszy w kraju Uniwersytet Dziecięcy

Fot. Janusz Cwen

Poi n for mowa no o t y m
w najnowszym Notatniku
Świaradowskim. Jak podał
Krzysztof Pik, list intencyjny do władz miasta od GK
Sobiesława Zasady wpłynął
pod koniec października.
Jest w nim deklaracja wspólnego z gminą podjęcia budowy aquaparku wraz a bazą
noclegową i uzdrowiskową.
Inwestycja ma powstać na
terenie basenu miejskiego
i otaczającego go terenu na
powierzchni 1,02 h.
To nie wszystkie świeradowskie inwestycje, które
w yniosą izerski kurort do
rangi jednego z najnowocześniejszych w Sudetach.
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Wręczen ie dy plomów
dzieciom oraz popisy artystyczne – to najważniejsze
punkty obchodów 30-lecia
cyrku Dumitru i festiwalu
z Wiesbaden. Uroczystość
odbędzie się w Miłkowie, w
sali szkoły podstawowej, we
wtorek (13 XI) o godz. 16.

(DOB)
Będzie przychodnia

Opuszczony dwa lat a
temu budynek dawnego
przedszkola przy Fabryce
Dywanów znalazł wreszcie
nabywców. Dwóch lekarzy
chce w tym obiekcie stworzyć przychodnię zdrowia.
Korzyść jest podwójna: budynek uratowano przed
dewastacją a mieszkańcy
będą mogli wybrać, gdzie
się leczyć.

(JEN)

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

Wielkie serce
w akcji

Ks. Jerzy Gniatczyk z siostrą
Krystyną i Piotrem Wilczyńskim

Ksiądz jest ogromny i ma ogromne serce – mówi o Jerzym Gniatczyku siostra Krystyna. Proboszcz najmniejszej jeleniogórskiej parafii pod wezwaniem św. Judy Tadeusza
jest najwyższym kapłanem w dziekanacie. I już od ćwierć wieku służy społeczności
Czarnego. A dzielnica to niepokorna. Z własną duszą i tożsamością. Ale każdy, nawet
wrogowie, poważa tu swojego duszpasterza.
Sam wygląd księdza budzi respekt. Potężny mężczyzna, prawie
dwa metry wzrostu. – W młodości
grałem w siatkówkę – wspomniał
kiedyś. – Coś chyba z tego sportu
mu zostało. Bo musi być aktywny
i podskakiwać – mówi nam w
zaufaniu jeden z parafian. – Podskakiwać dosłownie i w przenośni,
bo ksiądz nie należy do takich, co
pozwala, aby mu w kaszę dmuchali. Jak trzeba pokrzyczy, ale też
i do serca przytuli – opowiadają
na Czarnem.

Chodzą słuchy, że jak budowali
kościół, to ksiądz Jerzy za pokutę
zadawał grzesznikom pomoc w stawianiu murów. Ile w tym prawdy?
Tego nie wie nikt. – Ale jak pokutę
zada, to rozsądną – zdradza tajemniczo parafianin.
– Na początku przyjeżdżali tu
górnicy z Polkowic, z którymi w
stanie wojennym byłem na strajku
pod ziemią – wspomina ksiądz
Gniatczyk. Pomagali mu po starej
przyjaźni w budowie. Miejscowi
podchodzili, nieufni jeszcze, odcią-

gali robotników na stronę i pytali:
ile wam ten ksiądz płaci. Oni, że nic,
że pomagają…
No to i ludzie z Czarnego powoli się zaczęli przekonywać. I tak
bardzo szybko powstał zgrabny
kościółek, wpisujący się w krajobraz
widzianych z daleka Karkonoszy.
Jak na nowoczesne standardy często
bezgustownej architektury sakralnej, budynek bardzo udany.
Zazdroszczą nieco Czarnemu
ludzie z sąsiedniej parafii, którzy
od kilku lat muszą uczestniczyć w

Kościół św. Judy Tadeusza wpisał się w krajobraz Czarnego

mszach w ciasnej i dusznej kaplicy.
Tu budowa kościoła trwa i potrwa
jeszcze długo. U księdza Jerzego świątynia powstała znacznie
szybciej. Wiadomo: mniejsza, bo i
parafia mniejsza. Ale wyposażona
znakomicie.
– Widzi pan ten chodnik? Tego
tu nie było. Dzięki księdzu jest – pokazuje mi Piotr Wilczyński. Dużo
rzeczy tu jest dzięki księdzu. Ludzie
mają gaz i telefony. Z zabitej dechami wioski, jaką jeszcze kilkanaście
lat temu było leżące w granicach
Jeleniej Góry osiedle, narodziła się
nowoczesna dzielnica. Wszystko
rozruszał ksiądz, bo ludzie żyli w
apatii, a urzędnikom nie zależało
na nowoczesności. A Czarne jest na
uboczu, do centrum blisko, ale dzieli
pagórek. Ratusza nie widać.
Mieszkają tu różni: społeczna mozaika. Od najuboższych szaraczków,
po bardzo ważne osobistości. Były
prezes Jelfy Franciszek Przybylski,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak, Jacek Jakubiec, szef
Fundacji Kultury Ekologicznej, Henryk Dumin, eksdyrektor Miejskiego
Domu Kultury Muflon, który awansował do urzędu wojewódzkiego we
Wrocławiu… Wszyscy tu wszystkich
znają. I ksiądz Jerzy zna wszystkich.
I na swój sposób wszystkich kocha,
nawet tych, którzy za nim nie
przepadają.
Na plebani codziennie rano Piotr
Wilczyński ładuje 520 śniadań do
kontenerów. Strawa trafi do uczniów, którzy do szkoły idą głodni,
bo w domu nie ma co na talerz
położyć. – Osiem podstawówek,
cztery gimnazja – wylicza pan Piotr.
– To księdza inicjatywa – słyszę. – Bo
ksiądz to jest taki jak w Ewangelii,
zawsze nad słabszym się pochyli
– dopowiada siostra Krystyna.

Na mszy sprawowanej przez
księdza nikt się nie nudzi. A to
dowcipem rzuci, a to się uśmiechnie, okiem mrugnie. Na kazaniu
czasami trudno się od śmiechu
powstrzymać. – Wiecie, ze spowiedzią świętą to jest jak z dentystą.
Można długo nie chodzić, ale
kiedyś trzeba – mówi obrazowo
proboszcz. No i ten dentysta od
duszy też musi być dobry i działać
ze znieczuleniem…
Msza trwa niemal równe 45 minut. Z zegarkiem w ręku. – Mamy
od dzieciństwa zakodowane te
minuty, jak godzinę lekcyjną.
A czas jest cenny, również dla
Pana Boga. Msza święta musi być
akcją. Jest chwila na Słowo Boże,
skupienie i modlitwę – mówi ks.
Jerzy Gniatczyk. Ale też człowiek
musi złapać w tym nabożnym
świecie kontakt z rzeczywistością.
Nawet na mszy. Pewnie dlatego
na Czarne przyjeżdżają ludzie z
innych części miasta. I często ma
się wrażenie, że w parafii świętego
Judy Tadeusza jest znacznie więcej
niż 400 rodzin…
A ksiądz uśmiecha się. – Tylko
nie zróbcie ze mnie jakiejś Bozi, jak
będziecie pisać! – grozi palcem.

Konrad Przezdzięk

Zastał Czarn
zostawi – mu
Rozmowa z księdzem Jerzym Gniatczykiem, proboszczem parafii św. Judy
Tadeusza na osiedlu Czarne, laureatem nagrody
Miasta Jeleniej Góry.
Zaskoczyła księdza ta
nagroda…
– To była dla mnie niespodzianka.
Jestem obecny w Jeleniej Górze od 25
lat. Służę temu społeczeństwu poprzez
wymiar Kościoła. Buduję wspólnotę w
oparciu o Pana Boga. To, co jest ważne
dla ludzi, trudno, aby było obce, czy
obojętne Temu, któremu zawdzięczamy istnienie. Tak się składa, że Jelenia
Góra to 11 parafii, zgromadzenia
zakonne, organizacje, katecheci w
szkołach. Cieszę się, że w mozaice tych
działań, znajduje się ta parafia, której
od 20 lat służę, a która miała dobry
czas dla integracji. Choćby poprzez
budowę kościoła.
Spore grono księży znalazło się
w gronie docenionych przez radę
miasta. Znak czasu?
– Pan to powiedział. W każdym
środowisku przyzwyczajamy się do
ludzi, którzy rzetelnie, codziennie,
bezpretensjonalnie i konsekwentnie
pracują i są aktywni. Choćby Jacek
Jakubiec, który swoje życie poświęcił,
aby uratować zamek. Państwo Kutowie, którzy swoim teatrem nie tylko
służą miastu organizując wolny czas.
Nie dla nagrody się pracuje, tylko dla
sprawy. A jeżeli ze strony miasta takie
spojrzenie następuje, to lepiej późno
niż nigdy.
Jeleniogórskich księży widuje
się podczas różnych uroczystości.
Ale Księdza jakoś wśród nich nie
ma…
– Moje gabaryty, gdziekolwiek się
pojawię, przegrupowują… Dlatego
takich niezręczności unikam.
Księdza parafianinem i dobrym
znajomym jest pan Jerzy Łużniak,
obecny zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Czy Wasze relacje
zmieniły się, po zajęciu przez
niego stanowiska w ratuszu?
– Tak się składa, że mam szczęście
do przyjaźni wieloletnich. Jednym
z moich przyjaciół jest pan Jerzy
Nalichowski, który kiedyś nie był wojewodą, później był wojewodą, dziś nim
nie jest. Przyjaźń trwa. Jest górnik z
Polkowic pan Piotr Serafin. Pracował
pod ziemią, potem był szefem komitetu
strajkowego, dziś jest emerytem, przyjaźń trwa. I takim przyjacielem jest
Jerzy Łużniak, który pracował kiedyś
w rolnictwie, potem był wieloletnim
producentem doniczek, dziś jest zastępcą prezydenta. A nasze relacje są
dobrosąsiedzkie i przyjaźniane. Nie
tylko jeśli chodzi o bliskie miejsce
zamieszkania, lecz także sprawy
parafii.

Strajkował pod ziemią
Ks. Jerzy Gniatczyk pochodzi z Nowej Rudy. Pracował jako wikary w Wałbrzychu,
Bielawie i Polkowicach. Tam zastał go stan wojenny. Jako duszpasterz górników
zagłębia miedziowego wspierał ich pod ziemią podczas solidarnościowego strajku.
W 1982 roku trafił do Jeleniej Góry, do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
W latach PRL był wielokrotnie napominany przez Służbę Bezpieczeństwa i nachodzony
przez milicję, bo z ambony nie zawsze mówił to, co władzy ludowej się podobało.
Od 1987 roku jest proboszczem na Czarnym, gdzie 10 lat później postawił kościół.
Pierwsze nabożeństwa odprawiał w dawnej stodole przystosowanej na potrzeby
sakralne. Parafia mieści się w dawnym majątku zapisanym w spadku Kościołowi
przez jedną z mieszkanek osiedla.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Arkadiusz Piekarz

WYWIAD

Ksiądz osobiście doświadczył
szykan ze strony systemu totalitarnego Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Jak Ksiądz widzi wyróżnienie z tej perspektywy?
– 25 lat to zmiana pokolenia.
Myślę, że powoli sprawy ideologiczne
przestają społeczeństwo segregować.
Wszyscy mamy prawo stanąć po
stronie prawdy, niezależnie od wieku,
wykształcenia, dotąd zajmowanych
stanowisk. I wszystkim, którzy wówczas działali po tamtej stronie, życzę
właśnie takiego otwarcia.

Wróćmy do Księdza jeleniogórskich początków: pierwsza
jeleniogórska parafia Księdza to
ta wojskowa, garnizonowa pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Jakieś pierwsze wspomnienia?
– Specyfika parafii spowodowała,
że pierwszym moim zaskoczeniem i
rozczarowaniem było to, że to kościół
garnizonowy, a w środku nie ma
wojska! (śmiech). A jeżeli było, to
pod kościołem i z armatkami wodnymi… Później ta parafia pozwoliła mi
poznać ludzi, którzy byli na froncie.
Wygrali wojnę, wylądowali na tych
ziemiach i czuli się… przegrani. Pomyślałem wtedy, że na ile potrafię,

„Ambasadorem” Czarnego jest kustosz renesansowego dworu
Jacek Jakubiec. To zacna postać – mówi o nim prałat Gniatczyk
na tyle będę starał się budować taką
wspólnotę, która będzie przy okazji
miejscem do odrobiny satysfakcji, że
jest się w tej wspólnocie właśnie tutaj.
Robiłem to przez pochylanie się nad
najsłabszymi. W tamtych czasach (lata
stanu wojennego – KP) to były słynne
dary, z którymi trzeba było dotrzeć
do najuboższych, którzy najczęściej
ostentacyjnie nie domagają się pomocy. A także do tych inwigilowanych,

Jak to się stało, że Ksiądz został duszpasterzem policji? Ich
poprzednicy z Milicji Obywatelskiej, a wśród nich przecież
wielu w policji pozostało, nie
traktowali Księdza najlepiej.
– Zmieniła się ustawa o policji.
To nie jest tylko służba socjalistycznej Rzeczpospolitej, ale stanie na
straży prawa i praworządności. No
i bezpieczeństwa. Zresztą to policja

Ks. Jerzy Gniatczyk: – Ja sam się śmieję,
bo mawia się tu, że jak Jelenia Góra będzie grzeczna,
to ją do Czarnego dołączymy. Mimo że mamy bardzo
blisko do ratusza, to wciąż jest to piętno,
które zostało nałożone, kiedy osadę
przyłączono do stolicy Karkonoszy.
którzy potrzebowali wsparcia i zaufania. Insynuowano im przestępstwa i
trzeba było stanąć po ich stronie, żeby
nie stracili równowagi psychicznej.
To nie przestaje być zresztą aktualne
do dziś.
Jako duszpasterz policjantów wiem,
ile zdrowia kosztował rodziny policyjne trzyletni okres zawieszenia
funkcjonariuszy w wykonywaniu
obowiązków jeleniogórskiej drogówki. Dziś – jak widać – sprawy się wyjaśniają, są uniewinnienia, bo zarzut
przekroczenia kompetencji jest według niezawisłego sądu jest zarzutem
niewspółmiernym do upokorzenia,
które przeżyli. Mówię to także dlatego, że nie podoba mi się taki system
państwowy, w którym w przypadku
drobnych przestępstw na tle mafii i
wielkiej korupcji, wytrąca człowieka
z normalności na trzy lata.

Wizytówką dzielnicy jest renesansowy dwór

chciała, abym był jej duszpasterzem. Niech Pan tam spyta…
A dobrze Księdzu być powiernikiem stróżów prawa?
– To szczególnie trudna służba,
w której znajdują się ludzie na co
dzień mający do czynienia z różnymi przejawami przestępczości.
Nikt nie jest tak całkiem nieprzemakalny. Duszpasterz policyjny w
tym środowisku ma do spełnienia
szczególną rolę i nie może się
zaplątać… I podkreślę, że policja
jeleniogórska uczestniczyła, na ile
to było możliwe, przy wznoszeniu
tegoż kościoła. Nie tylko modlitwa
i praca fizyczna wspierała parafię.
Przepiękna ikona św. Michała Archanioła jako dar garnizonu policji
to ewenement na skalę Europy.

Przychodzą do Księdza policjanci z różnymi proble mami?
Mamy ze sobą konta kt y w
duszpasterstwie, w rodzinach, w
domach…
Ale z innej strony. Dostałem w
Polkowicach po mszy, na której
głosiłem kazanie kopertę z pieniędzmi od dawnego parafianina.
Mówię mu: – Zabierz to. Nie przyjechałem tu po ofiarę, ale żeby
spotkać się z ludźmi. On mi na to,
że zawsze daje pieniądze na cele
charytatywne, bo pracuje w KGHM
i doszedł z żoną do wniosku, że za
dużo zarabia. I jak nie przyjmę, to
popsuję mu ustalenia. Przyjąłem,
ale kopertę przekazałem policjantowi zawieszonemu w służbie.
Akurat był w pilnej potrzebie.
Mówi mi, że to on powinien mi
dawać, a nie ja jemu. A ja na to:
akurat mam, to daję…
Dziś parafia, w której Ksiądz
jest proboszczem, nie jest wielka…
– To najmniejsza parafia w
Jeleniej Górze. Liczy około 400 rodzin. Na Noskowskiego w jednym
bloku mieszka 300 rodzin. Śmieję
się czasem do dziekana Dańki:
– Wiesz, Tadziu, ilu masz parafian? W tym jednym domu masz
całą moją, niemalże (śmiech).
Osiedle Czarne, gdzie Ksiądz
pracuje, to specyficzna dzielnica Jeleniej Góry, która
wciąż zachowuje pewną autonomię…
– Ja sam się śmieję,
bo mawia się tu, że jak
Jelenia Góra będzie
grzeczna , to ją do
Czarnego dołącz ymy. Mimo że mamy
bardzo blisko do ratusza, to wciąż jest to
piętno, które zostało
n a ł o ż on e , k i e d y
osadę przyłączono
do stolicy Karkonoszy. Wtedy na
siłę trzeba było
zwiększyć liczbę mieszkańców
miasta. Ale poza
tym nie zrobiono
nic więcej. Ludzie

żyli w większości jak chłopo-robotnicy, tylko większe (miejskie)
podatki płacili. Kiedy przed 20
laty tu przyszedłem, rozpoczęliśmy budowę kościoła, ale bardzo
często ją przerywaliśmy, aby w
ramach czynów społecznych zadbać o telefonizację, gazyfikację i
wodociąg. Aby działki przydomowe, mogły zaistnieć jako działki
budowlane…
Ksiądz jest skromny. Przecież to Ksiądz wszystko sam
załatwiał…
– A ja powiem, że trafiłem na
taki czas w tym środowisku, że ludzie zechcieli mieć marzenia, a ja
się w tą tęsknotę tylko wpisałem.
Maszt też Ksiądz załatwił?
Wielu ma pretensje o to, że
przy parafii stoi przekaźnik
telefonii komórkowej…
–. Pier wsze, co zrobiłem w
latach 90., to wystąpiłem do
urzędu o szczegółowy
plan zagospodarowania jednostki Czarne,
aby ludzie wiedzieli, gdzie
może rusz yć
budow n ict wo
jednorodzinne.
Jedyne miejsce
na mapie

Czarnego, które dopuszczało
ewentualność takiej inwestycji
(masztu), to był zamek i teren
przy kościele. Fundacja Kultury
Ekologicznej, której tę lokalizację
zaproponowałem, odmówiła ze
względu na czystość idei.
Pomyślałem, że jeśli kościół
ma ludzi gromadzić, to musi być
na miarę czasów. No i musi być
ogrzewany. To mam mieć do ludzi
żal, że za mało dają, bo nie mogę
ogrzewać kościoła? Pozwala na
to lokalizacja masztu. Teraz mam
spokój, bo w świątyni ciepło. I jeszcze listwy grzejnikowe w klęcznikach założyłem. Jak na początku
mszy wierni klękną, tak wstawać
nie chcą do końca. Śmieję się, że
mam najpobożniejszą parafię na
Dolnym Śląsku…

Dziękuję za rozmowę

rozmawiał
Konrad Przezdzięk

Ks. Jerzy Gniatczyk służy także jako
duszpasterz jeleniogórskich policjantów

Fot. Konrad Przezdzięk

Co Ksiądz powie o ludziach, którzy w aparacie władzy PRL palili
diabłu ogarek, a teraz zapalają
Panu Bogu świeczkę? Sporo ich
w Jeleniej Górze.
Odpowiedź niech zilustruje przykład z Ewangelii. Pan najmuje jednych
robotników od rana, drugich od
południa, trzecich od wieczora, a
jednakowo wszystkich gratyfikuje.
Nawrócenie to tajemnica Pana Boga i
każdego konkretnego człowieka. My z
boku niewiele mamy do powiedzenia.
Ale po uczynkach ich poznacie…
To zawsze aktualne. Myślę, że do
roztropności duszpasterskiej należy
to, by ludzi nowo nawróconych nie
stawiać od razu na świecznikach, ale
dać im czas do weryfikacji postawy
w codziennym życiu. Nie tylko w
święta, ale i zwykłe szare dni. W
kościele jest zawsze szereg ławek, od
wejścia do ołtarza. Zawsze mówię, po
dwie ławki do przodu, proszę bardzo!
(uśmiech). Prawo kanoniczne wskazuje, że neofitów nie wolno obdarzać
ślubami wieczystymi w zakonach ani
święceniami. Czas euforii nawrócenia
musi się w człowieku zakorzenić, bo
inaczej jest to nieporozumienie. Ale
też nie można ich ignorować, bo ich
zapał jest do wykorzystania.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OBYCZAJE

Uczynić z brzydoty atut to przepis na sukces wielu nie
tylko Polskich miast. Bo to, co teoretycznie szpeci,
może być ładne, jeśli potrafi się wyciągnąć z tego korzyści. Tak jest w Łodzi, gdzie opustoszałe hale fabryczne
upodobali sobie ludzie sztuki, czy na Śląsku, gdzie do
starych kopalni wozi się turystów. W Jeleniej Górze
kultu brzydkich miejsc nie ma. I dlatego szpecą one
podwójnie.
paryskim Quartier Latin (Dzielnica Łacińska, znana z zszarzałych domów, niemalowanych
od dziesięcioleci) – mówi Piotr
Wołkowski, który zamieszkał przy
ulicy Ząbkowskiej w Warszawie,
w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat
temu strach było pokazać się nie
tylko po zapadnięciu zmroku.

Co to za gospodarz,
co o swoje nie dba?

Może by tak upiększyć brzydotę
w Jeleniej Górze? Nie brakuje u
nas klimatycznych zakątków z
łuszczącym się tynkiem. Sporo też
terenów dawnych fabryk, które
bez żadnego pomysłu na rozwój,
stoją niewykorzystane i straszą.
To choćby dawna Celwiskoza,
nad której przyszłością kilka lat
temu panuje milczenie ze względu
na skomplikowane sprawy własnościowe. Teren należy do wielu
spółek powstałych po podziale
dawnych zakładów chemicznych.
Miasto boi się ingerować.
– Tak nie może być, żeby gospodarz obawiał się zarządzać tym,
co leży w mieście, którym włada
– mówi Wiesław Tomera, radny i
przewodniczący komisji rozwoju.

Fot. Agnieszka Gierus

Właściciele jednego z biur podróży ze Śląska zupełnie przez
przypadek zaproponowali kiedyś
turystom zwiedzenie jednej z nieczynnych kopalni. Pomysł okazał
się strzałem w dziesiątkę. Dziś ten
punkt został na stałe wpisany do
programu. Nie ma grupy turystów,
którzy nie skusiliby się na taką
nietypową wycieczkę.
Łódzkie pustostany to z kolei
mekka artystów i ludzi sztuki. A
także coraz modniejsze miejsce
do zamieszkania za niewielkie
pieniądze. Ludzie przystosowują
opuszczone pomieszczenia do
potrzeb cywilizacji. Powstają pracownie i nietypowe lokale. Tańsze
niż w innych częściach słynącego
z drożyzny miasta.
W modzie są nie tylko dzielnice
postindustrialne, lecz także części
miast dotychczas zaniedbane
i mające fatalną opinię wśród
mieszkańców. W stolicy to prawobrzeżna część – Praga Północ.
Tam szansę na wyjście z dołka dały
umiejętne pozyskane pieniądze
z funduszy europejskich. Skutek? Kamienice, które sprawiały
wrażenie, że zaraz się zawalą, po
remontach i adaptacjach coraz

Ohydne
piękno
Dawne kino Turysta mogłoby być dziś enklawą dla świata sztuki
Dodaje, że komisja rozwoju
wezwie Marka Obrębalskiego, prezydenta Jeleniej Góry, aby określił
swoje zamiary, co zamierza zrobić
z tym fantem. Jak dotąd ani on, ani
jego poprzednicy nie zrobili nic.
Teren po Celwiskozie wygląda
jak z filmu grozy. Ale nawet tego
nikt nie potrafi wykorzystać proponując to miejsce filmowcom
jako plenery.
Coraz bardziej zaniedbany,
okradany przez złomiarzy, którzy
bezczelnie opalają kable w piecu,
a dym wydobywa się z jednego
z kominów wciąż szpecących
jeleniogórskie krajobrazy. – Nikt
o zdrowych zmysłach nie pójdzie
tam na spacer – usłyszeliśmy od
innego radnego.

Może muzeum papieru?

Zaniedbanych zakątków sporo jeszcze
nawet w samym centrum miasta
– Na terenach po Celwiskozie coś
powinno być. Nie mieszkania, bo
są tam zbiorniki i osadniki, kiedyś
wypełniane trującymi substancjami. Ale choćby hale fabryczne.
Po co robić kolejny przemysłowy
teren przy ulicy Spółdzielczej,
skoro już jeden jest? – pyta Wiesław
Tomera.

Innym miejscem niszczejącym,
a mogącym zyskać nowy wymiar,
jest dawna fabryka papieru przy
ulicy Wiejskiej. – Powybijane okna,
wszystko pozamykane, poodgradzane – mówi Mirosław Bojniak z
sąsiedztwa. – Przepracowałem tam
10 lat. Miłe wspomnienia. Szkoda,
że my potrafimy wszystko wokoło
niszczyć, aby potem z wielkim rozgłosem próbować to przywrócić
do jako takiego wyglądu – napisał
na naszym internetowym forum
Malkontent.
Pomysłów na wykorzystanie
papierni jest kilka: może sklep,
galeria, jakieś muzeum? – War-

Fot. rylit

liczniej zasiedlają normalni ludzie.
Wcześniej było to siedlisko marginesu społecznego.
Do łask wracają także te przedwojenne domy, które wprawdzie
pozostają nadgryzione zębem
czasu, ale ich nowi lokatorzy lubią
takie klimaty. – To tak samo, jakby
raptem odnowić kamieniczki w

Fot. Agnieszka Gierus
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Dawne Karkonoskie Zakłady Papiernicze popadają w ruinę

to, bo przemysł papierniczy był
kluczową dziedziną dawnej gospodarki miasta i regionu. W
fabryce za niemieckich czasów
zainstalowano pierwsze w okolicy
maszyny parowe – tłumaczy Ivo
Łaborewicz, kierownik jeleniogórskiego oddziału Archiwum
Państwowego. Przy okazji można
by przybliżyć sylwetkę właściciela
całego majątku Maxa Erfurta.
Niewielu jeleniogórzan wie, że
popularnie zwany zameczek na
Zabobrzu, to jego dawna rezydencja. Kiedyś w koło był tam park, a
przy nim oczko wodne.
Jednak póki co nic z tego nie
da się zrealizować. Teren i dawna
fabryka należy do spółki Cyperus,
która zajmuje się także produkcją
papieru. Tyle że nie bardzo wiadomo, gdzie to robi, bo sam gmach
fabryki wygląda jak wymarły i od
dawna opuszczony.

Kup pan zabytek

W samej Jeleniej Górze mnóstwo
jest także zrujnowanych zakątków,
które – przy odpowiednim wsparciu pieniędzmi – mogłyby stać
się takimi dzielnicami z odzysku,
bardzo ostatnio popularnymi w
innych miastach.
Niewykorzystanym, choć z pewnością wspaniałym miejscem dla
artystów, byłaby dawna siedziba
kina Turysta, gdzie swoje pracownie miał także Młodzieżowy Dom
Kultury. Pochodząca z przełomu

XIX i XX wieku, dawna karczma,
później jedno z pierwszych kin
jeleniogórskich Lichtspielhaus,
aż się prosi o takie zagospodarowanie.
Niestety, będzie dalej niszczał,
bo właściciel od niemal 10 lat
ma kłopot ze sprzedażą zabytku.
Wcześniej kupił go za grosze od
miasta, ale koszty remontu przerosły jego możliwości. Wywieszono
spory baner zachęcający do kupna,
ale zainteresowanych – brak.
Nadzieję można wiązać z aleją Wojska Polskiego. Jej mocno
nadgryziona, choć przepiękna,
zabudowa włączona jest do rewitalizacji wielkiego projektu

ADHOC, rozwoju historycznych
starych miast w Europie Środkowej i Wschodniej. Program będzie
realizowany przez najbliższe lata
i ma przywrócić temu miejscu
– perle budownictwa secesyjnego
– dawną świetność.
Mieszkańcy nie są jednak nastawieni entuzjastycznie. Większość
z nich to starsi ludzie, którzy
obawiają się, że nie doczekają
końca prac. A czy młodzi będą
zainteresowani zainwestowaniem
i zamieszkaniem w poniemieckich
rezydencjach?
– W miastach wielkości Jeleniej
Góry odnotowuje się coraz bardziej znaczącą migrację ludności
młodego pokolenia. Jadą na studia
i już tu nie wracają. A jeśli, to w
odwiedziny i na sentymentalne
wakacje – mówi Kinga Bagan,
socjolog kultury. Jej zdaniem
młodzi ludzie nie będą mieli aż
takiej siły przebicia, aby sensownie zagospodarować niszczejące
dziś brzydkie obiekty.

Konrad Przezdzięk

Wenecja nad Bobrem
Krzysztof Gawroński z jednego z biur podróży ma inny pomysł. – Urok miast
takich jak Jelenia Góra polega na ich autentyczności, nawet jeśli nie do końca
ich zakątki błyszczą czystością i nowością. Odpowiednio zareklamowane, z
ciekawymi trasami dla wycieczek, na pewno by się nieźle sprzedało. Jak dotąd
nikt nie pomyślał o czymś takim. Przecież do Wenecji ludzie nie jeżdżą po to,
aby oglądać lśniące okolice, tylko właśnie podniszczoną starówkę – dopowiada
gestor turystyki.
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RADIO "TEXT" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29
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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
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Licea i szkoły
policealne dla dorosłych

dać ogłoszenia

Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU
Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?

SKI

tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!
SKI

job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783

z tym ogłoszeniem
do 17.11.2007
BEZ WPISOWEGO

(tejo)
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Przy najdłuższej w mieście ulicy łączącej Jelenią Górę z Cieplicami zabudowa zachowała się w stanie niemal niezmiennym od początku powstania, na przełomie XIX i XX wieku. Z pokładu samolotu widzimy
fragment ulicy Wolności od wlotu Wojska Polskiego oraz sąsiednie trakty. Kiedyś był to wjazd do dzielnicy Cunnersdorf, przedmieścia dawnego Hirschbergu (małe zdjęcie). Zmieniła się za to znacznie
szerokość dawnej Warmbrunnstrasse, po której do 1969 roku jeździły tramwaje. Widoczny mostek nad Pijawnikiem został zdjęty i zastąpiony szerokimi jezdniami modernizowanego po 1975 roku szlaku.
W przeciwieństwie do sielskiej atmosfery, która panowała tam kiedyś, dziś Wolności to jedna z bardziej ruchliwych ulic w stolicy Karkonoszy. Może poza przedpołudniową porą, kiedy powstało powyższe
zdjęcie.

Pęd po Wolności

Fot. Marek Tkacz, Archiwum

12 listopada 2007 r.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z LOTU PTAKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

12 listopada 2007 r.

PLEBISCYT

Plebiscyt Jelonki: Przedszkole na piątkę
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Trwa cykl naszego tygodnika,
w którym krótko prezentujemy
jeleniogórskie przedszkola. Wy,
Czytelnicy, macie szansę na wyróżnienie tej placówki, o której
sądzicie, że zasługuje na piątkę.
Co tydzień w Jelonce będziemy
przedstawiali zbiorowe zdjęcie
przedszkolaków i krótką charakterystykę placówki. Dołączymy
także kupon plebiscytowy, który
po wypełnieniu będzie można
dostarczyć do naszej redakcji
(ul. Klonowica 9, 58 500 Jelenia
Góra). Wkrótce będzie możliwość
oddania głosu w internecie na łamach portalu www.jelonka.com.
Dla zwycięskiego przedszkola i
Czytelników przygotowujemy
atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zabawy.
Kupon

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

Fot. Dariusz Gudowski

Miejskie Przedszkole nr 19
Kubusia Puchatka z oddziałami
żłobkowymi mieści się przy ulicy
Różyckiego 21 w Jeleniej Górze.
Placówką kierują Teresa Herbut i jej
zastępczyni Violetta Pyrzanowska.

Jest to przedszkole o profilu regionalno- ekologicznym. Realizuje dwa
programy autorskie: „Moja mała
ojczyzna” oraz „Bezpieczny przedszkolak”. Organizuje Ekologiczny
Przegląd Twórczości Dziecięcej, w

którym biorą udział dzieci z jeleniogórskich przedszkoli prezentując
swój dorobek artystyczny. Maluchy
spod znaku Kubusia Puchatka występują podczas corocznej Majówki
ze zwierzętami. Ponadto mogą się

JELONKA I TEMIDA

Prawie jak samobójca

Tak zachował się nietrzeźwy
pieszy, który w miniony piątek
wieczorem przy ulicy Wolności na
rogu Szewskiej wtargnął prosto
pod koła forda focusa. Prowadząca

PRACA

go kobieta jechała w stronę Cieplic.
Nie zdążyła wyhamować i potrąciła
mężczyznę. Jeleniogórzanka była
trzeźwa, a pieszy usiłował przejść
przez jezdnię w niedozwolonym

Czeka na wyrok

miejscu. Przypłacił to urazem kręgosłupa. Do szpitala zabrało go
pogotowie. Wypadek zablokował na
kilkadziesiąt minut ulicę Wolności.

PRACA

(tejo)

PRACA

Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek
ceramicznych zatrudni osoby na stanowiska:
Specjalista ds. eksportu

Wymagania:
- doświadczenie w handlu;
- wykształcenie wyższe;
- bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego i/lub niemieckiego;

nauczyć podstaw niemieckiego,
angielskiego, tańca i odkryć w
sobie talenty muzyczne. Współpracują z Karkonoskim Centrum
Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej
Porebie, Towarzystwem Opieki nad

- dyspozycyjność, komunikatywność, 
odpowiedzialność;
- znajomość obsługi komputera
- prawo jazdy kat.B

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A.,
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Sprawa Krzysztofa W., który w kwietniu ubiegłego roku
ostrzeliwał się zabarykadowany w wieży jeleniogórskiego aresztu śledczego, znalazła finał w sądzie. W miniony
czwartek były głosy stron.
Wyrok w tym tygodniu.
W. jest oskarżony o przekroczenie uprawnień. Prokuratura chce dla niego dwóch
lat więzienia w zawieszeniu
na pięć lat i na tyle samo
czasu zakazał pracy z bronią.
Obrona żąda uniewinnienia. Śledztwo trwało kilka
miesięcy.
Zbierano opinie biegłych,
którzy mieli rozbieżne zdanie
na temat stanu psychicznego sprawc y. K rz ysztof
W. podkreślał, że w pracy
poddawa ny mobbi ngow i
przez swojego przełożonego.
Wskutek konfliktu wyróżniającego się w służbie strażnika
degradowano w hierarchii.
W końcu trafił na najgorsze
stanowisko: na wieży aresztu. O przeniesienie ostatni raz
poprosił w dniu, kiedy puścił
serię z kałasznikowa i zabarykadował się w strażnicy.
Zarzuty, które skierował do
prokuratury sam strażnik,
a dot yczące mobbingu w
areszcie nie potwierdziły się.
Ówczesny dyrektor AŚ przeszedł na emeryturę, a przełożonego skonfliktowanego
z W. przeniesiono do innej
placówki penitencjarnej.
(DOB)

Zwierzętami, Stowarzyszeniem
Gmin Karkonoskich i służbami
mundurowymi. Obecnie machają
do wszystkich, którzy mogliby na
nich zagłosować.

(Angela)

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

wasze fotki Nasze Pociechy

Aleksandra Agatka

Angelika

Hania

Martynka

Olivier

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Agnieszka Gierus

POCZTÓWKA
(tejo)

Stoisz przy ulicy Fortecznej. Ale nie dojdziesz już do sklepu ze starzyzną pana Schmidta. Nie zamówisz mebla na wymiar u stolarza Mathiasa Hoffmana. Nie naprawisz butów u starego szewca Golde, ani nie pójdziesz na kufel jasnego
pilsnera do restauracji Gustava Beiera, gdzie serwowano także pyszne przekąski pod sznapsa. Czar dziewięciu stojących tu kamieniczek znikł, kiedy w latach 60. ubiegłego wieku zostały zburzone i zastąpione bezdusznymi tworami
bez historii, na których bezmózgowy wyrostek w kapturze nabazgrolił coś farbą. Ale, kto wie? Może gdzieś tam w piwnicach uchowały się beczułki z zacnymi trunkami, bo lokal Beiera urządzono także głęboko w podziemiach. Podobno
tu pili piwo rajcy miejscy, którzy znudzeni sesjami, tajnym przejściem przedostawali się z niemrawej sali obrad do brzmiącej knajpianym gwarem rajskiej krainy złocistego nektaru.

Trzeci wymiar Jelonki

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Rusza liga futsalu

Dzisiaj (poniedziałek, 12
XI) rozpoczną się rozgrywki
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu w futsalu. Dla wielu
zawodników z drużyn ligowych jest to dobra okazja na
podtrzymanie formy w zimowej przerwie w rozgrywkach.
Tytułu wywalczonego przed
rokiem broni ekipa Krychy
– Bus.
W tym roku zespoły biorące
udział w zmaganiach zostały
podzielone na dwie ligi. W
I lidze wystartują: Lambert
Auto Komis, Krycha Bus,
Jeżów Sudecki, Batter Pol/
Top Film, JSS Gwardia, C.O.
Cumbers, Pizzeria Carlitos,
Kolegium Karkonoskie, Kowary Dywanówka i Pub Gol. W
II lidze zagrają: Tesco, Bobry
Wojanów, CPN Radomierz,
Duch Gór, Zibi Mysłakowice,
Chojnik, Młode Karkonosze,
Akademia Ekonomiczna, Piechowice, Ceramica Marconi.
Mecze. Rozgrywki będą się odbywały na przemian w każdy
poniedziałek (raz druga liga,
raz pierwsza). Dwa terminy
wyznaczono także w sobotę.
Zakończenie planowane jest
na 10 marca 2008.
Dzisiaj startuje II liga. Zagrają (hala przy ul. Złotniczej): Tesco – Ceramica Marconi (od 18.40), Bobry Wojanów – Piechowice (od 19.15),
CPN Radomierz – Akademia
Ekonomiczna (od 19.50),
Duch Gór – Młode Karkonosze
(od 20.25), Zibi Mysłakowice
– Chojnik (od 21.).

(ŁUK)

JELENIA GÓRA – Nie jesteśmy biednym klubem – mówi trener Finepharmu Zdzisław Wąs

Powalczą o medal
- Spodziewał się Pan tak
dobrej postawy swoich podopiecznych?
Zdzisław Wą s: A ni przez
chwilę przed rozpoczęciem
rozgry wek nie sądziłem, że
będzie tak dobrze. Zespół został
osłabiony, a przyszła tylko
Irina Latyszewska i wróciła
Katarz yna Jeż. Ponadto, w
tamtych rozgrywkach drużyna
zajęła spadkowe, przedostatnie miejsce w tabeli. Okazało
się jednak, że mieszanka doświadczenia (Jeż, Latyszewska
i Oreszczuk) oraz młodości
dała znakomite efekty w tym
sezonie i staliśmy się rewelacją
pierwszej rundy podstawowej
części rozgrywek. Stało się tak
również dzięki temu, że jesteśmy profesjonalnym klubem
pod względem finansowym i
organizacyjnym.
– Nie boi się Pan, że bogatsze kluby wykupią z Jeleniej
Góry najbardziej wyróżniające się zawodniczki?
– Nie, ponieważ mamy z
wszystkimi (poza Moniką Maliczk iewicz, ale to k westia
czasu) podpisane dwuletnie
kontrakty. Doceniliśmy dziewczęta, które mimo kuszących
propozycji, nie opuściły Jeleniej
Góry. Te, które nas opuściły

PIECHOWICE W dziesiątce najlepszych

Paweł się nie poddaje

Fot. Archiwum domowe

Bardzo dobrze spisuje się mieszkający w Piechowicach junior Paweł Wojczal w cyklu zawodów Pucharu
Polski w kolarstwie przełajowym. W dotychczas rozegranych pięciu edycjach, zawodnik ten zajmował
miejsca w pierwszej dziesiątce.

Paweł Wojczal doskonale spisuje się
podczas zawodów Pucharu Polski
w kolarstwie przełajowym
Na serię Pucharu Polski składa
się dwadzieścia zawodów. Paweł
Wojczal ma za sobą już pięć serii
Pucharu. Na każdej z imprez w
rywalizacji juniorów zajmował
miejsca w pierwszej dziesiątce,
a najlepsze odnotował w Rzeniszowie koło Katowic. Był piąty, a
czwarty wśród Polaków.
Młody kolarz starty w PP traktuje jako jeden z elementów przygotowań do przyszłorocznego sezonu MTB. Na starcie „przełajów”
spotykają się „górale” i „szosowcy”.
Tegoroczny sezon przełajowy w
naszym kraju kończy się w połowie stycznia 2008 mistrzostwami
Polski.

Paweł Wojczal ściga się na rowerze od 2003 roku. Reprezentuje
barwy klubu LKS Trasa Zielona
Góra. Jego głównym celem sportowym są starty w zawodach
MTB. W minionym sezonie letnim, w kategorii junior ścigał się
w imprezach MTB najwyższej
rangi w Polsce, między innymi w
mistrzostwach Polski, na których
zajął wysokie 16 miejsce oraz
w zawodach Skoda Auto Grand
Prix MTB (13 miejsce w klasyfikacji generalnej). W maratonach
MTB organizowanych w naszych
okolicach zajmował miejsca w
pierwszej trójce.
(ŁUK)

chcą teraz wrócić do nas, ale
im odmawiamy. Szanujemy te,
które pozostały. Jest to dobry,
perspektywiczny zespół. Zdają
sobie z tego sprawę również
wszystkie zawodniczki. Ponadto, nie jesteśmy biednym
klubem.
– Czy poza Martą Gęgą jest
jeszcze jakaś zawodniczka z
Pana drużyny, która powinna się znaleźć w kadrze?
– Oczywiście. Myślę o Marcie
Oreszczuk, która gra najlepiej
w swojej karierze i mimo 34 lat
jest obecnie najlepszą skrzydłową w kraju, oraz o Annie Dybie.
Ta druga zrobiła rewelacyjne
postępy i powinna być trzecią
kołową reprezentacji. Dodam,
że w kadrze młodzieżowej są
trzy nasze zawodniczki: Monika Maliczkiewicz, Agnieszka
Kocela i Marta Dąbrowska,
a dwie nasze w ychowanki:
Karolina Konsur i Anna Baranowska, występują obecnie
w SMS Gliwice, godząc sport
z nauką.
– Jest szansa na medal?
– Niestety, nie liczę na to.
W rundzie rewanżowej będziemy sześć razy grać na wyjeździe i to z silnymi drużynami,
łącznie z Ruchem, który spisuje

się coraz lepiej. Tylko pięć spotkań gramy u siebie. Ponadto
przeciwnicy przekonali się,
że jesteśmy mocną drużyną i
poszukają recept na pokonanie
nas. Będzie w każdym razie
ciężko, ale i tak cel osiągniemy,
bo nie jesteśmy skazani na
spadek, co nam wróżono przed
sezonem. Nie oznacza to, że nie
będziemy walczyć o najwyższe
cele, nawet o medal.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał:
Janusz Cwen

Fot. Jelonka.com
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Ćwierć wieku trenerskiego chleba
Zdzisław Wąs przyjechał do Jeleniej Góry w 1979 r. Wcześniej
był podstawowym zawodnikiem WCKS Nowy Sącz, który występował w II lidze piłki ręcznej, czyli zaplecza ekstraklasy.
W stolicy Karkonoszy prowadził początkowo męskie zespoły
UWKS Polonia Jelenia Góra, potem reprezentację województwa chłopców, która w 1981 r. po krótkich przygotowaniach,
zajęła w ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży czwarte
miejsce. Miał być jednak medal i dlatego potem drużyna
rozleciała się.
To spowodowało, że zajął się od 1982 r. żeńskim szczypiorniakiem w mieście, doprowadzając razem z innymi trenerami
do tego, że szkoleniem objęte zostały wszystkie roczniki
utalentowanych piłkarek ręcznych w mieście. Zdzisław Wąs

trenuje do tej pory, czyli już ćwierć wieku.
Pierwszym jego sukcesem było zdobycie w 1989 r. przez
seniorki MZKS Karkonosze awansu do II ligi , a przez juniorki
starsze tego klubu trzeciego miejsca w kraju. Potem były
wzloty i upadki z MZKS Karkonosze. Awanse do I ligi i spadki
z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zmieniali go w pierwszej
drużynie seniorek inni trenerzy. Wrócił jednak po latach i
prowadzi w ekstraklasie zespół Finepharm Carlos. Wcześniej
z powodzeniem szkolił w I lidze młode zawodniczki tego
klubu.
Tegoroczny sezon z zespołem seniorek może uznać za najbardziej udany w karierze szkoleniowca. Jest jakby zwieńczeniem
jego wieloletniej pracy trenerskiej.
(JEN)

JELENIA GÓRA Skonfliktowane gwiazdy z mizerią sportu wyczynowego w tle

Liderki z temperamentem
Nasz sport wyczynowy przeżywa wyraźny kryzys, choć ma
w ekstraklasie dwie drużyny. Liderki Finepharm (Marta
Gęga) i Kolegium Karkonoskiego (Natalia Małaszewska),
podsycane przez fanów, ostatnio ostro się poróżniły.
Zupełnie niepotrzebnie.
Obie zawodniczki to czystej krwi
gwiazdy. Marta Gęga jest wychowanką SMS Gliwice, a Natalia Małaszewska – Osy Zgorzelec. Obie związały
swoje losy z Jelenią Górą, choć miały
kuszące i lukratywne propozycje
przejścia do innych klubów.
Natalia już w ubiegłym sezonie
miała
bardzo udane
w y s t ę py.
Jednak, co
tu dużo

mówić, z trzema Amerykankami
rywalizacji o palmę pierwszeństwa
wygrać nie mogła. W tym sezonie
jej niewątpliwy talent rozwija się
dynamicznie i jest niekwestionowaną liderką zespołu i to nie tylko. W
rankingach ekstraklasy przewodzi
na liście strzelczyń i w zbiórkach.
Marta, też w ubiegłym sezonie,
stała się jedną z liderek i przewodziła
na liście strzelczyń ekstraklasy, ale
była trochę w cieniu Anity Augustyniak, tym bardziej że krótko leczyła
kontuzję. W tym roku w wielu meczach tylko na niej spoczywa ciężar
gry w wygranych spotkaniach.
I radzi sobie z tym zadaniem bardzo
dobrze.
Obie zawodniczki mają niesamowity temperament, który

Dobra gra Marty Gęgi często decyduje
o zwycięstwach jej drużyny

wspomagany sportową złością,
pozwala im tworzyć na parkiecie
skuteczne i efektowne akcje, nagradzane burzliwymi oklaskami.
Za to kibice kochają te dwie liderki.
To jednak stało się chyba przyczyną
swoistego konfliktu pomiędzy tymi
niewątpliwymi indywidualnościami,
podsycanym dodatkowo przez ich
sympatyków. Niedawno na naszej
stronie internetowej po relacji z meczu: KK AZS – MUKS Poznań starli się
między sobą sympatycy obu zawodniczek. Przyczyną sporów była chyba
niepotrzebna walka o to, kto jest
pierwszoplanową gwiazdą
naszego, miejscowego
sportu. To absurd. Przecież nie można tego jednoznacznie określić, bo
dziewczęta uprawiają
przecież różne dyscypliny. To tak jakby
rozstrzygać o
tym, czy lepszym sportowcem

jest sprinter na 100 m, czy też na
110 m przez płotki, choć obaj mają
rekordy kraju.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem tego wydumanego konfliktu,
byłoby podanie sobie rąk przez
obie zawodniczki. Przecież chodzi
im zapewne nie tylko o dobro ich
drużyn i własne, ale chyba całego,
jeleniogórskiego sportu.
Janusz Cwen

Natalia Małaszewska zdobywa średnio
najwięcej punktów w ekstraklasie
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JELENIA GÓRA Nie tylko nasze biedne

Koszykarki znów pauzują
Koszykarki AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
w sobotę (10 XI) miały rywalizować z zawodniczkami
MTK Pabianice, ale te z przyczyn finansowych wycofały się z ligi.
Przymusową pauzę w rozgrywkach jeleniogórzanki wykorzystały intensywne trenując.
Akademiczki pracują głównie
nad siłą i wytrzymałością fizyczną.
Klub jak na zbawienie czeka
na dotację z miejskiej kasy, z
puli przeznaczonej na promocję poprzez sport. Pieniędze te
pozwolą dalsze funkcjonowanie
zespołu przez najbliższych kilka
tygodni. Kolegium wystąpiło
o wsparcie w wysokości 135
tysięcy złotych.
Jeleniogórscy kibice będą
mogli zobaczyć w akcji koszykarki Kolegium w meczu rundy
eliminacyjnej Sure Shot Cup.
Przeciwnikiem podopiecznych
trenera Eugeniusza Sroki będą
Cukierki Brzeg. Spotkanie to
odbędzie się w środę (14 XI)
o godz 19., w hali przy ul. Su-

deckiej. Na ligowe parkiety
zawodniczki powrócą w sobotę
(17 XI) i zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Polski Wisłą
Kraków. Patrząc na dotychczasowe wyniki jeleniogórzanek,
każdy inny wynik niż bardzo
wysoka wygrana krakowianek
może być traktowany jak miłe
zaskoczenie.
Światełkiem w tunelu smutków dla kibiców akademiczek
mogą być znakomite wyniki
liderki zespołu Natalii Małaszewskiej. Najlepsza koszykarka KK przewodzi w klasyfikacji
strzelczyń PLKK, ze średnią 22
punktów na mecz. Małaszewska nie ma sobie równych także
w zestawieniu najlepszych podających ekstraklasy, ze średnią
5,3 asysty na spotkanie.

(ŁUK)

KALENDARIUM
PONIEDZIAŁEK 12 XI
– futsal, I kolejka II ligi MOS, od godz. 18.40, hala przy ul. Złotniczej
ŚRODA 14 XI
– koszykówka, Puchar Polski kobiet, AZS Kolegium Karkonoskie – Cukierki Odra
Brzeg, godz. 19., hala przy ul. Sudeckiej
SOBOTA 17 XI
– karate, Międzynarodowy Turniej Karate Shidokan dla dzieci i juniorów, walki
eliminacyjne od godz. 11., finały od godz. 15., hala przy ul. Złotniczej
– koszykówka, liga kadetek, MKS MOS Karkonosze – Jedynka Wschowa, godz.
12., sala sportowa przy SP nr 10 przy ul. Morcinka
NIEDZIELA 18 XI
– piłka nożna, halowy turniej żaków, godz. 10. – 14., hala przy ul. Złotniczej
– koszykówka, liga juniorek, MKS MOS Karkonosze – Spartakus Wschowa, godz.
13., sala sportowa przy SP nr 10 przy ul. Morcinka
(ŁUK)

Smutne pożegnanie

Miało być piłkarskie wydarzenie roku w Jeleniej Górze.
Była przykra porażka 0:2 (0:1) w czwartoligowych
„derbach” z Górnikiem Wałbrzych. Niemoc gospodarzy
oglądało rekordowo dużo widzów.
Na mecz Karkonoszy z Górnikiem, mimo przenikliwego zimna,
przyszło około 1500 sympatyków
piłki nożnej, w tym ok. 300 z Wałbrzycha.
Niestety do klimatu sportowego
święta nie dostosowali się piłkarze
Karkonoszy. Podopieczni trenera
Leszka Dulata rozegrali jeden z
najsłabszych meczów w tej rundzie.
Momentami przypominali grupę
przypadkowych, nierozumiejących
się graczy.
Gospodarze tylko na początku
spisywali się nieźle. Powinni w tym
czasie zdobyć przynajmniej 2 gole. W
12 minucie Tobiasz Kuźniewski z 18
metrów trafił w słupek. Trzy minuty
później z ostrego kąta strzelał Marcin
Krupa, ale piłka przeleciała wzdłuż
linii bramkowej Górnika i w ostatniej
chwili wybił ją na rzut rożny jeden z
obrońców.
Niestety, to było praktycznie
wszystko, na co stać było Karkonosze
w tym spotkaniu. Warto odnotować
jeszcze rajd Pawła Walczaka prawdą
stroną w 33 minucie. Po jego ni to
strzale, ni dośrodkowaniu, piłka
trafiła w poprzeczkę.

Wcześniej jednak, w 22 min.,
goście nieoczekiwanie objęli prowadzenie. Marcin Traczykowski z
prawej strony boiska efektownym
lobem w długi róg bramki pokonał Michała Dubiela. Bramkarz
Karkonoszy niepotrzebnie wyszedł
z bramki, gdyby stał między słupkami, miałby szansę na wybicie
piłki.
W drugiej połowie piłkarze
Górnika pokazali, jak należy bronić dostępu do własnej bramki.
Ataki jeleniogórzan przypominały
bicie głową w mur i kończyły się
kilkanaście metrów przed bramką
rywali. Górnik czekał na swoją
okazję i się doczekał. Znów nie
bez winy był bramkarz Dubiel. W
58 minucie wypuścił z rąk piłkę
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a w powstałym zamieszaniu
przytomnością wykazał się Marek
Wojtarowicz i pewnie wpakował
ją do siatki.
Karkonosze Jelenia Góra
– Górnik Wałbrzych 0:2 (0:1)
Bramki: Traczykowski 22 min.
i Wojtarowicz 58 min.
Karkonosze: Dubiel, Bijan, Sia-

trak, Wawrzyniak, Suchanecki,
Walczak (Wajda 70 min.), Kuźniewski, Kotarba (Kowalski 76
min.), Zagrodnik (Wichowski 62
min.), Krupa (Kusiak 62 min.),
Durlak.

(ŁUK, ROB)

Pozosta³e wyniki:
Prochowiczanka – Motobi K. Wrocławskie
Pogoń Oleśnica – Miedź II Legnica 		
MKS Oława – Orla Wąsosz 		
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Śląsk II Wrocław
Górnik Polkowice – Wulkan Wrocław
GKS Kobierzyce – Polonia/Sparta Świdnica
Górnik Złotoryja – Polonia Trzebnica
Lechia Dzierżoniów - Nysa Zgorzelec
Pauza: AKS Strzegom.

1:1
3:1
2:1
1:2
5:1
1:2
6:1
2:1

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
17
17
17

49
39
34
31
31
31
29
28
26
25
21
21
19
19
16
15
14
4
1

44-11
46-18
27-18
30-14
25-17
35-21
43-13
30-21
30-28
30-29
23-27
22-35
15-23
18-27
16-31
15-26
19-33
8-39
8-53

Gra w durnia
Tak nazywają futboliści treningową zabawę, podczas której znajdujący się w środku
piłkarz usiłuje odebrać piłkę ustawionym wokół niego w kółko kolegom. Jest to dobre na
treningu, ale nie w meczu. Tak jednak przeważnie grali w ostatnim meczu jeleniogórzanie
z Górnikiem Wałbrzych. Tylko, że gości jakby było więcej na boisku, a ponadto wiedzieli,
co zrobić z piłką i wygrywali większość pojedynków sam na sam. Na ich tle gospodarze
wypadli blado. Grali indywidualnie, rzadko stosowali długie podania i razili nieskutecznością szczególnie w pierwszych 15 min., kiedy zmarnowali trzy „setki”.
I podobnie można było napisać o wszystkich poprzednich meczach Karkonoszy
w Jeleniej Górze.
I jeszcze jedno: dotarła do nas informacja, że mecz był ustawiony: Górnik miał wygrać po
to, aby nie było „zadymy”. Podobno było to uzgodnione pomiędzy klubami kibica obydwu
drużyn i wiedzieli o tym zawodnicy Karkonoszy. Nam jakoś trudno w to uwierzyć.
(JEN)

JELENIA GÓRA Koszykarze Sudetów podnieśli się po ubiegłotygodniowej wpadce

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra pokonali pewnie
UKKS Leszno 99:81 w 8. kolejsce II ligi. Jeleniogórzanie pokazali, że ubiegłotygodniowa porażka z AZS PO
Opole była tylko przykrą wpadką i że nadal będą się
liczyć w czołówce.
Kluczem do zwycięstwa Sudetów z zespołem z Leszna była gra
zespołowa. Widać, że zawodnicy
trenera Ireneusza Taraszkiewicza
wyciągnęli wnioski z porażki
w poprzedniej kolejce z AZS PO
Opole. Grą kolegów znakomicie
kierował Krzysztof Samiec, a
pod koszem nie do zatrzymania
był, popisujący się efektownymi
wsadami, Jakub Czech.
Pierwsza kwarta była wyrównana. Sudety rozpoczęły
mecz nerwowo i w 5 minucie
przegrywały 9:16. Od tej chwili
jednak jeleniogórzanie poprawili
skuteczność i po dwóch celnych
trójkach K. Samca i Grzegorza

Terlikowskiego, w 7 min. było już
tylko 17:18. Ostatecznie pierwszą
kwartę UKKS wygrał 23:24.
Na początku drugiej odsłony
na parkiecie trwała walka „kosz
za kosz”, jednak od stanu 35:34
w 14 min. inicjatywę przejęli
gospodarze i nie oddali jej aż do
końca spotkania. Goście zatracili
prezentowaną w pierwszych
dziesięciu minutach skuteczność,
co przy ich dość biernej postawie w obronie (tylko 6 fauli w
pierwszych 20 min.) pozwoliło
jeleniogórzanom na szybkie wypracowanie kilkunastopunktowej
przewagi. W przerwie było 51:38
dla Sudetów. Kapitalną partię

rozgrywali Krzysztof Samiec w barwach gospodarzy pojawili
oraz Jakub Czech, dla którego się rezerwowi Rafał Chmieliński
tym razem zabrakło miejsca w i Mateusz Wolski. Dla tego drugiepierwszej piątce Sudetów. Pojawił go był to debiut w II lidze.
się on na parkiecie dopiero od
Sudety Jelenia Góra – UKKS
początku drugiej kwarty. Widać, Leszno 99:81 (23:24, 28:14,
podziałało to na naszego zawod- 23:18, 25:25)
nika mobilizująco.
Sudety: Czech 27, Samiec 21,
Po zmianie stron gospodarze Niesobski 19, Terlikowski 14,
nadal kontrolowali gry. Goście Wilusz 10, Skrzypczak 3,
wyraźnie się pogubili, czego Matczak 3, Chmieliński
dowodem były ich kłótnie między 2, Wolski.
sobą oraz często nieuzasadnione
(ŁUK)
pretensje do arbitrów.
W ostatniej odsłonie rozegrał
się Łukasz Niesobski,
który w krótkim czasie Pozosta³e wyniki
trzykrotnie trafił za trzy
punkty. W 32 min. po Spójnia St. Szczeciński – Pogoń Prudnik 93:81
punktach tego gracza VB Leasing Siechnice – Śląsk II Wrocław 93:67
91:78
Sudety prowadziły już Doral Nysa Kłodzko – Basket Pleszew
82:59 i jedyną niewia- AZS OSRiR Kalisz – AZS Radex Szczecin 62:74
domą pozostały tylko AZS Politechnika Opole – Olimpia Legnica 92:44
rozmiary wygranej. W AZS PP Big Plus Poznań – MKKS Zabrze – mecz rozegrano
końcówce na parkiecie po zamknięciu numeru

Fot. Dariusz Gudowski

Udowodnili, że są naprawdę mocni
Tabela

Jakub Czech
rozpoczął mecz
na ławce rezerwowych, ale był
najskuteczniejszym
zawodnikiem
na boisku

1. AZS PO Opole		
2. Sudety Jelenia Góra
3. Doral Nysa Kłodzko
4. Sp. Stargard Szczec.
5. AZS Szczecin		
6. MKKS Zabrze		
7. Open Basket Pleszew
8. AZS Kalisz		
9. Pogoń Prudnik
10. VB Leasing Siechnice
11. UKKS Leszno 2000
12. AZS Poznań		
13. Śląsk II Wrocław
14. Olimpia Legnica

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

15 647– 491
15 656–533
14 658–595
14 592–546
12 640–560
12 582–516
12 622–634
12 590–608
11 657–613
11 561–583
11 595–646
9 514–575
9 507–666
8 456–711

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Najlepsi i niepowtarzalni
12 XI, godz. 17, ODK
Spotkanie z cyklu „ars poetica”: „Niepowtarzalność”. W trakcie rozdanie
nagród w konkursie „W cieniu lipy
czarnoleskiej”, prezentacja pokonkursowego wydawnictwa.

ptmanna
Koncert z okazji 145. rocznicy urodzin
Gerharta Hauptmanna W programie
m.in. Pieśni Izerokarkonoskie Andrzeja
Szymalskiego. Wykonawcy: Julia
Przyborowska – mezzosopran, Natalya
Nestorova – fortepian.

Grafiki i fotografia
14 XI, godz. 17, BWA, bilet: 2 zł
Otwarcie wystawy „Wokół ilustracji”
Krzysztofa Figielskiego, rysownika,
grafika i tłumacza (m.in. tekstów
Carla Hauptmanna); od roku 1994
mieszkańca Szklarskiej Poręby, a także
otwarcie wystawy fotografii Jakuba
Pajewskiego „W Górach Izerskich jest
zawsze pięknie”. Wystawy będą czynne od poniedziałku do piąrtku, w godz.
8 – 17, oraz w soboty w godz. 10 – 16
(w soboty wstęp bezpłatny).

Podróż po bezdrożach Kirgizji
15 XI, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana
przeźroczami „Po bezdrożach Kirgizji”.
Prelegentem jest Iwona Kurpiewska.
Wystawa międzynarodowa
16 XI, godz. 15.30, galeria „Korytarz”
- ODK
Otwarcie międzynarodowej wystawy
fotograficznej „Dwie tradycje”.

Rozmawiają o Kotlinie
16 XI, godz. 18, BWA
Rozmowy o przyszłości i teraźniejszości
Kotliny Jeleniogórskiej, pn. Tożsamość
miejsca. Spotkanie prowadzi Andrzej
Więckowski, w dyskusji udział wezmą
Henryk Waniek, Andrzej Paczos,
Henryk Dumin.
artysty
Uwertury Beethovena i Moniuszki Portrety
17
XI,
godz.
galeria „Pod Brązowym
15, 16 XI, godz. 10, Filharmonia Jeleniem” -17,
JCK
Dolnośląska
wystawy fotografii Daniela
Filharmonia Młodych – Najpiękniejsze Otwarcie
Antosika
pn.
„Mój portret”.
uwertury – koncert pod dyrekcją
Dawida Sadowskiego w wykonaniu Koncert w pałacu
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej.
18 XI, godz. 17, pałac Paulinum,
wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja
Chór w święto
15 XI, godz. 15, świetlica integracyjna miejsc)
Koncert skrzypcowo-fortepianowy w
przy ul. Grabowskiego 7
Koncert z okazji Święta Niepodległości pałacu Paulinum.
z udziałem Chóru „Akord” i zaproszo- Jesienne operetki
nych gości.
17 XI, godz. 19, Teatr Zdrojowy
Cieplicka Jesień Operetkowa – koncert
Urodziny Hauptmanna
„Musicale ... musicale, ach
15 XI, godz. 17, Dom Gerharta Hau- kameralny
te musicale”.
Młodzież na scenie
14 XI, godz. 18, Teatr Jeleniogórski
– Scena Studyjna
Spektakl według tekstu Tomasza Mana
„111” w wykonaniu pracowni teatralnej
„odek”. Reżyseria i scenografia Jacek
Paruszyński.

TEATR

Śmierć Człowieka-Wiewiórki
15-18 XI, godz. 19, Scena Studyjna, bilety: 18 i 25 złotych
Tymoteusz Rymcimci
13 XI, godz. 10 i 11, 17 XI godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 złotych
KINO

Marysieńka
Grindhouse vol. 2. Planet Terror
12 – 15 XI, godz. 18
horror, thriller, prod. USA 2007,
od 12 lat
Halloween
12 – 15 XI, godz. 16, 20
horror, prod. USA 2007, od 12 lat
Grand
Gwiezdny pył
12 – 15 XI, godz. 18
przygodowy, science fiction, prod.
USA 2007, od 12 lat

Pora umierać
12 – 15 XI, godz. 20
obyczajowy, prod. Polska 2007,
od 12 lat
Lot
Nie mów nikomu
12 – 15 XI, godz. 20
thriller, prod. Francja 2007, od
12 lat
Wojownicze żółwie ninja
12 – 15 XI, godz. 16, 18
animowany, przygodowy, prod.
USA 2007, b/o

JELENIA GÓRA Łyk kultury i dobrej zabawy na dzień studenta

Teatralny prezent
Studencka premiera „Śmierci
Człowieka-Wiewiórki” to teatralny
prezent dla jeleniogórskich żaków
z okazji Międzynarodowego Dnia
Studenta.
W tym dniu bilet dla żaka kosztować będzie jedynie 8 zł. – A z
okazji studenckiego święta bilety
po 8 zł będzie można kupić także
na spektakl piątkowy – dodaje
Dorota Fruba-Wiśniewska z teatru.
– To wielka dla nas radość, że
studenci swoje święto zechcieli
spędzić w teatrze!
Międzynarodowy Dzień Studenta obchodzony jest po raz 68, a jego
ideą jest protest przeciw łamaniu
praw człowieka na świecie.
Premiera studencka spektaklu
odbędzie się 15 listopada.

Fot. TEIA

REGION Wydarzenia i kultura

(TOT)

Przemarsz i zabawa
W ramach obchodów dnia studenta
15 listopada o godz. 12 rozpocznie
się przemarsz żaków pod ratusz.
Wieczorem, o godz. 20, w klubie
Street, rozpocznie się zabawa integracyjna. Tego dnia studenci proszeni
są o przyjście na zajęcia w ubrani na
czerwono.

KARPACZ Uczczą pamięć wspaniałego reżysera i choreografa

W hołdzie Tomaszewskiemu
W rezydencji Biały Jar w
Karpaczu odbędzie się
uroczystość pod nazwą „Urodziny Henryka”. Ludzie
dobrego serca chcą w ten
sposób uczcić pamięć znanego na świecie artysty, pochodzącego z Karpacza.
Spotkanie odbędzie się o godz.
16 w Białym Jarze (ul. Konstytucji
3 Maja 79). Wcześniej, o godz. 12,
odbędzie się wspólna modlitwa i
zapalenie zniczy przed Świątynią
Wang.
Henryk Tomaszewski to artysta
światowej sławy, tancerz, reżyser,
scenarzysta i choreograf. Był
założtcielem Teatru Pantonimy
we Wrocławiu.
Mieszkał w Karpaczu od 1968
roku. Zmarł w 2001 roku.
Obchody jego urodzin zaplanowano na 20 listopada. Wcześniej

JELONKA ZZA KURTYNY
Skromna debata

Choć zaproszeni zostali
wszyscy poloniści z całego
regionu jeleniogórskiego (ok.
200!) – na spotkanie z nowym
dyrektorem artystycznym Teatru Jeleniogórskiego zjawiła
się niewielka garstka. Toteż z
prawdziwym wzruszeniem
przywitana została Jolanta
Długa, która przyjechała z
jednego z zespołów szkół
średnich w Zgorzelcu oraz
Jarosław Kotliński, polonista
z Kowar. A głównym celem
spotkania było przekonanie
nauczycieli do dzisiejszego
repertuaru jeleniogórskiego
teatru. Wojtek Klemm i Joanna Wichowska z werwą
tłumaczyli przewagę teatru
poruszającego palące problemy dnia dzisiejszego (nadużycia władzy, terroryzm,
czy brak tolerancji, a nawet
kara śmierci) nad często
prostackim ujęciem lektur
szkolnych, które proponują
naszym uczniom prywatne
teatry objazdowe.

Na gościnnych
występach

FOT. Muzeum Zabawek

22

Bodaj wszystkie legnickie
dzieci obejrzały „Tymoteusza
Rymcimci”, którego przez 6
dni prezentowała w Teatrze
im. Modrzejewskiej jeleniogórska Scena Animacji. – Już
po raz kolejny zostaliśmy
zaproszeni przez dyr. Jacka
Głomba – wyjaśnia Elżbieta
Łoźnikow. – Legnicki zespół
już od dawna nie gra bajek,
których domaga się najmłodsza publiczność.
Spektakl będzie grany
w tym tygodniu w Teatrze
Zdrojowym w Jeleniej Górze.
Szczegóły obok.

(TEIA)
Lalki po czesku

Fragment stałej ekspozycji Muzeum Zabawek
warto także odwiedzić Muzeum
Zabawek w Karpaczu, założone
przed laty przez Tomaszewskiego.
Tam znajduje się spora kolekcja
lalek artysty. Muzeum czynne
jest wtorek w godz. 9 – 16.30,
śr. - pt. w godz. 9 – 15.30, sobotę
(10 – 15.30) oraz w niedzielę (10

– 16.30). W muzeum jest stała
ekspozycja. Po 20 listopada będzie
też można oglądać wystawę prac
pokonkursowych dla gimazjów
pt. „Portret lalki XIX-wiecznej”.
Muzeum Zabawek mieście się przy
ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu.

Jeleniogórskie Centrum
Kultury zaprasza na cykl
spektakli lalkowych czeskiego
Teatru AHOJ oraz wystawę
kart pocztowych z wizerunkami lalek ze zbiorów Libora
Stumpfa dla grup zorganizowanych. Spektakl otwarty
odbędzie się 12 listopada o
godz. 18, w Klubie „Kwadrat”.
Bilety w cenach 5 i 7 zł.

(ROB)

(ROB)

WA¯NE TELEFONY

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 20 464
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 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OGŁOSZENIA
TOWARZYSKIE
■ Poznam miłą młoda i sympatyczną w
zamian za spotkania - pomoc finansowa
– Tel. 0 691 503 598
■ Pomoc dla studentki – Tel. 0 721
660 715
■ 24 lat ek dla pań – Tel. 0
512117795
■ Wolny po 50-tce 175/75, kulturalny,
zadbany bez nałogów i zobowiązań, niezależny materialnie pozna panią o miłej
aparycji do lat 50 – Tel. 885 788 443
RÓŻNE
KUPIĘ/SPRZEDAM
■ Sprzedam mp3 Creative 1GB ZEN
- 160zł (nowy nie używany) - jack011@
wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ Grzejniki żeliwne- żeberka – używane
60cm – cena 150zł - 41sztuk. – Tel.
075 642 62 90
■ Zamrażarkę wys. 65 szer. 55 – 120
zł. lodówkę z nadstawką 125x53 – 0
669 393 093
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24
(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:
drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier.
Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż.
Tel. 0 75 76 46 289
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane do pensjonatów, sypialni, kuchni,
pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0
75 75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36,
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym trenem + gratis halka, rękawiczki,
szal – cena do negocjacji. Zapraszam do
przymiarki, stan bardzo dobry – jak nowa
– Tel. 0 500 183 197
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75
75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila
lub przymiarka osobiście - Cena 550 zł
– mail: jack011@wp.pl lub Tel. 0 508
082 888
■ Tanie domowe obiady na miejscu i
na wynos - 5 zł abonament - Ciplice ul.
Cieplicka 74 szkoła nr 6 – Tel. 0 502
108 290
■ Pensjonat szuka zespołu muzycznego
na sylwestra Tel. 0 695 634 750
■ Ładne pieski 6 tyg. wilczurki - sprzedam – Tel. 0 669 393 093
■ sprzedam słupy granitowe o wym.
1szt. - 310x40 (cm) 2szt. - 200x40 Cena
do uzgodnienia 48 600 240 729
■ Bal Sylwestrowy w Michałowiach
- Chatka Puchatka zaprasza - rezerwacja: (075) 7612142, – Tel. 0 695
634 750
■ Maszynę do szycia – wieloczynnościową – tanio – Tel. 075 75 500 70
■ Maszynę dziewiarską – tanio – Tel.
075 75 500 70
■ Zwykłą pralkę – tanio – Tel. 075
75 500 70
■ Piękne paprotki zdrowotne o długich
strzępiastych liściach – tanio – Tel. 075
75 500 70
■ Wzorzystą narzutę z wełny owczej
przywiezioną z Ukrainy – tanio – Tel.
075 75 500 70
■ Kuchenkę gazową „Ewa” z piekarnikiem – cena 90 zł – Tel. 075 642
62 90
■ Tanio lodówkę POLAR oraz zamrażarkę
głębinową – Tel. 0 516 021 772
PRACA
SZUKAM PRACY
■ Szukam pracy biurowej - Kobieta - 30
lat - duże doświadczenie w handlu, obsłudze klienta, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera i urządzeń biurowych - Szukam

pracy na pełny etat, na umowę o pracę
- Tel. 0 603 555 887 – Małgosia
■ Rencista – piekarz poszukuje pracy
w piekarni lub inne zatrudnienie – złota
rączka – Tel. 0 510 422 988
■ Podejmę każdą pracę – posprzątam
, ugotuję, dam opiekę starszej osobie
lub przypilnuję małe dziecko – Tel. 0
516 021 772
■ Ochrona - Uczeń Policealnej Szkoły
Detektywów i Pracowników Ochrony
CERTUS poszukuje pracy w ochronie na
terenie Jeleniej Góry i w okolicach – Tel.
0 663 368 920 lub lmhunter@interia.
pl - Łukasz

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zakład optyczny nawiąże współpracę
z lekarzem okulistą – oferty składać na
nr Tel. 0 500 214 139
■ Zatrudnimy konserwatora i recepcjonistę – dozorca – Może być emeryt,
rencista w Jeleniej Górze – „Gwardia”
Tel. 0 606 360 443 lub 075 75 25
017 w godz. 8-10
■ Mgr farmacji z 2 letnim stażem - do
nie absorbującej, ale odpowiedzialnej
pracy, początkowo w niepełnym wymiarze godzin. Docelowo po okresie próbnym możliwość przejścia na pełen etat.
Elastyczne warunki pracy oraz dobre
perspektywy rozwoju i samodoskonalenia
zawodowego – Tel. 0 602 447 326
– PharmaCare
■ Poszukuję gitarzysty lub wokal - Poszukuje Gitarzysty lub Wokalisty więcej informacji dowiecie się państwo pod podanym
kontaktem kontakt e-mail adrian.a.j@wp.pl
gg 10367610 - Adrock
■ Budowlańców przyjmę do pracy przy
elewacjach oraz wykończeń – Tel. 0 603
332 134 - Krzysiek
■ Legalna praca za granicą - chcesz
wyjechać jako opiekunka do dziecka?
Anglia, Holandia, Niemcy, Irlandia, Francja,
Hiszpania i wiele innych - jeśli nie znasz
języka możesz przed wyjazdem wziąć
udział w profesjonalnym kursie językowym
który świetnie przygotuje Cię do wyjazdu
– Tel. 0 505 686 819 borufka86@
o2.pl - Ola
■ Praca - zatrudnię kobietę w wieku 2535 lat na stanowisku barmano - kelnerkę
w Pizzeri "Carlitos" – Tel. 0 501 082
377 – Pizzeria
■ Kierowca międzynarodowy - Poszukuję
kierowcy z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym – Tel. 0 601 88 12 75
- 0 601 88 12 75
■ Zatrudnię kreślarza AutoCAD. Tel.
075-75 268 07
■ Konsultant finansowy - Światowy lider
w dziedzinie zabezpieczeń finansowych
poszukuje kandydatów z licencją ubezpieczeniową na stanowisko konsultanta
finansowego. Proponujemy wysokie
wynagrodzenie już na etapie szkolenia
oraz duże możliwości rozwoju. Dokumenty
aplikacyjne proszę kierować na e-mail:
triada@dip.pl - Triada
■ Euro - gabinety - zajmujące się opracowywaniem profili diet dla poszczególnych klientów poszukują: osoby na
stanowisko : ASYSTENTÓW-Konsultantów:
Zarobki 800 zł - 3000 zł. Praca stała
lub dodatkowa. Umowa kontraktowa
Zgłoszenia: List motywacyjny + CV e-mail:
portal-welnes@wp.eu z dopiskiem”diety”
– Euro - Gabinety
■ Poszukuję osobę do pracy sezonowej w
pensjonacie w Karpaczu. Tel. 604988191
- Renata
■ Kelnera pilnie - hotel**** w Szklarskiej Porębie (blisko dworca PKS) zatrudni
kelnera na bardzo dogodnych warunkach
, więcej informacji – Tel. 0 510 815 222
- hotel****

Zatrudnię - Hotel Halny *** w Karpaczu zatrudni dorywczo informatyka
{student , uczeń} ze znajomością
tworzenia stron www z Karpacza lub okolic
Tel. 0 605 302 685
■ Oriflame 19 zł - Chcesz zdobyć własne
pieniądze? Zapisz się do Oriflame! Twój
zysk to 30% marży - dodatkowo od 321% bonusu - Gwarantuję moją pomoc w
stawianiu pierwszych kroków! Zapisz się
już dziś!!! Chcesz zapytać o szczegóły?
Porozmawiajmy na gg: mój nr 41119
lub napisz na oriflame1983@o2.pl Konsultant
■ Praca której szukasz - Jeżeli jesteś
osobą uczącą się chcesz dorobić do
kieszonkowego lub zarobić na modne
ciuchy....Masz książeczkę sanepidu i
trochę wolnego czasu zadzwoń to praca
dla właśnie ciebie. 664 043 530 na
sms-y nie odpowiadam. - przedstawiciel
FX WORK
■ Opieka Niemcy - Pilnie potrzebne opiekunki do osób starszych na ter. Niemiec
wiek od 25lat wymagana znajomość języka
niemieckiego w stopniu podst. Wynagrodzenie od 900do1200euro, zwrot koszt.
Podróży 90 euro. Tel.669494854 E-mail:
altenpflege.de@vp.pl - WALDI NIEMCY
■ Tatuaż - wykonuje tatuaże na tel. w
domu u klienta zapewniam oryginalny i
sterylny sprzęt – Tel. 0 603 300 646
lub jcn23@wp.pl
■ Oriflame 19 zł - Chcesz zdobyć własne
pieniądze? Zapisz się do Oriflame! Twój
zysk to 30% marży - dodatkowo od 321% bonusu! Gwarantuję moją pomoc w
stawianiu pierwszych kroków! Zapisz się
już dziś!!! Chcesz zapytać o szczegóły?
Porozmawiajmy na gg: mój nr 41119
lub napisz na oriflame_1983@o2.pl
- Konsultant
■ Pakowanie, szklarnie Anglia - potrzebne
osoby do pakowania towarów przy taśmie,
sadzonki w szklarniach i segregacja śmieci
– Tel. 0 790 548 261 – Kaśka
■ Dietetycy-kosmetyczki - Jest dla Was
praca, dużo pracy na wiele lat. Są pieniądze, duże pieniądze do zarobienia. Jeżeli
jesteś tym zainteresowana/y wyślij list
motywacyjny i cv na adres:bobowskiw@
tlen.pl – Tel. 0 785 636 539 - 2BO
■ Praca której szukasz - Jeżeli jesteś
osobą uczącą się chcesz dorobić do
kieszonkowego lub zarobić na modne
ciuchy....Masz książeczkę sanepidu i
trochę wolnego czasu zadzwoń to praca
dla właśnie ciebie 664 043 530 na
sms-y nie odpowiadam. - przedstawiciel
FX WORK
■ Partner handlowy - Masz swój sklep,
punkt usługowy. ? Chcesz poszerzyć swoją
ofertę o nowe produkty. ? Dołącz do NAS
już dziś. Zostań naszym autoryzowanym
Partnerem Handlowym. Zainteresowanych
prosimy o kontakt mailowy patryk.buczalowski@mobimedia.com.pl - Mobimedia
■ Oriflame 19 zł - Chcesz sobie dorobić?
Zacznij sprzedawać kosmetyki Oriflame!
Dla Ciebie 30%-marża i dodatkowo od 321% bonusu! Chcesz zapytać o szczegóły?
Porozmawiajmy na gg: mój nr 8071959
lub napisz na angee4@wp.pl - Angela
konsultantka
■ Poszukuję opiekunki do dziecka - Szukam opiekunki do 8-mio miesięcznego
dziecka, mile widziana starsza Pani na
emeryturze lub rencie. Opieka nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godz.
8.30-15 u mnie w domu (ul. Kiepury).
Pilne!! Opieka od 5 listopada – Tel. 0 695
563 290 – Beata
■ Pracownik ochrony - Zatrudnię pracowników ochrony. Umowa o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie - WYMAGANA:
licencja pracownika ochrony – Tel. 0 604
129 155, 075/ 64 20 201, jeleniagora@
joker-security.pl - Security JOKER
■

Zatrudnię – fryzjera – fryzjerkę strzyżenie damsko-męskie – Tel. 0
693-295-435 - Bart
■ Hotel w Karpaczu - rekreacja - Od
zaraz potrzebna osoba na cały etat lub
wybrane dni tygodnia do pracy w hotelowej rekreacji hotelu Skalny w Karpaczu.
Mile widziane doświadczenie hotelowe.
Podejmiemy rozmowy z osobami chcącymi zmienić pracę z różnych powodów
– Tel. 0 607 627 800 - Robert
■

Zatrudnimy do pracy w CR
osoby z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka
czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFICE
Tel. + 420 736 620 351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy do pracy w Czechach inżyniera elektryka z
uprawnieniami SEP i znajomością języka czeskiego
Tel/Fax 091 431 42 08
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy do pracy w Czechach projektanta konstrukcji stalowych z uprawnieniami o znajomością AUTO CAD,
Robot Tel/Fax 091 431 42 08
formex.kadry@centrum.cz

Kasjerka stacja bp J.Góra - Stacja
BP w Jeleniej Górze zatrudni kasjerkę
- praca na pełen etat-nie wymagamy
doświadczenia - szkolenia na miejscu. CV
oraz list motywacyjny prosimy przesyłać
na e-mail 470@bpsc.nazwa.pl lub składać
osobiście na stacji – Tel. 0 602 113 418.
Dołącz do naszego zespołu
■ Stacja BP w Jeleniej Górze
■ Dam stałą prace /okna , drzwi - Dam
Stała prace przy montażu okien , drzwi i
bram garażowych Wymagane doświadczenie w zakresie montażu telefon : 0
601572233 - Janusz Szpala
■ Hotel poszukuje kosmetyczki " DZIKI
POTOK " do pracy w SPA - nie wymagamy
doświadczenia. Tel. 75 761 64 78 lub
75 761 07 08
■ Zakład stolarski z Barcinka specjalizujący się w produkcji mebli z drewna
na zamówienie, zatrudni samodzielnego
stolarza z doświadczeniem. Zapewniamy
dobre warunki pracy i płacy. Oferty
prosimy kreować: na meila: kontakt@
drewmar.com - Właściciel
■ Firma budowlana - zatrudni na stanowisko: murarz - kierowca, pomocnik
murarza - kierowca. oferujemy umowę
na pełny etat oraz wysokie zarobki – Tel.
0 503 069 600
■ Dla pań - pomogę finansowo pani w
zamian za spotkania towarzyskie, oferty
wraz ze zdjęciem proszę kierować na
maila: luzakjg@interia.pl - Krzysztof
■ Orkiestra - Poszukujemy orkiestry na
Sylwestra. Osoby zainteresowane proszę
o przesłanie oferty na adres mailowy info@
zlotywidok.pl lub proszę o kontakt – Tel. 0
503 965 597 lub 604 151 469 - Basia
■ Sklep Dekora zatrudni kobietę na
stanowisko sprzedawcy – Tel. 0 606 611
559 – DEKORA
■ Praca dla kelnera - poszukujemy kelnera-barmana do pracy na stale w Hotelu
Caspar w Cieplicach 0 660 383 600
■ Lukas bank przyjmie do pracy: - Lukas
Bank S.A. przyjmie do pracy w Jeleniej Górze przedstawicieli bankowych...
Umowa o pracę... Zainteresowane osoby
są proszone o składanie CV i listu motywacyjnego w siedzibie przy ulicy Wolności
29/7 w dniu 12.11.2007 (poniedziałek)
w godzinach od 9.00 do 10.00. - Lukas
Bank S.A.
■

Firma budowlana zatrudni: - EURO-DOM
P.P.H.U. Starzyński & Swebodziński Firma
budowlana zatrudni: murarzy, tynkarzy,
kafelkarzy, cieśli, dekarzy, itd. Tynki
maszynowe (nowe agregaty). Usługi
budowlane - kompleksowo. Elewacje.
Kominki. Prace ziemne. Przyłącza Tel. +48
/ 603121659 Tel. +48 / 602755799
- EURO-DOM P.P.H.U
■ Prezenter/handlowiec/doradca
- Nawiążemy współpracę z osobami,
mającymi doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej,: -handlowiec, menadżer
- prezenter: w celu prowadzenia prezentacji handlowych i biznesowych. Kontakt
: List motywacyjny i CV prosimy przysyłać na adres: e-mail: herbi@ewellness.
pl,temat\"CRW wellness – CRW
■ Konsultant kosmetyczny - Poszukujemy pań kosmetyczek, kosmetologów
(również uczących się tego zawodu)
Zgłoszenia: pocztą elektroniczną Na adres
; e-mail: kosmo-biuty@wp.pl Z załączonym;
listem motywacyjnym + CV - KOSMO
■ Zatrudnię - Zatrudnię w Karpaczu
na stanowiska: -sprzedawca -obsługa
wypożyczalni SKI & SNOWBOARD -obsługa
serwisu SKI & SNOWBOARD Tel. 600 029
757 - Centrum
■ Zatrudnię pielęgniarki - zatrudnię
pielęgniarki na umowę zlecenie do pracy
w oddz. szpitalnym w Lubaniu – Tel. 0
600 981 756 - firma Zdrowe
■ Zatrudnię barmankę - Zatrudnię do
pracy w pubie (centrum miasta). Tel. 0
508 821 067 Mile widziane studentki
kierunków dziennych i zaocznych. – PUB
■

Praca na stale 1300 zł netto - poszukujemy młodych kreatywnych ludzi w prężnie
rozwijającej się firmie – 782 020 821
■ Oriflame praca - Chcesz sobie dorobić?
Zacznij sprzedawać kosmetyki Oriflame!
Dla Ciebie 30%-marża i dodatkowo od 321% bonusu! Chcesz zapytać o szczegóły?
Porozmawiajmy na gg: mój nr 8071959
lub napisz na angee4@wp.pl - Angela
■ Opiekunki samo zatrudnienie - masz
działalność gospodarcza? Komunikatywny
niemiecki? oferujemy legalna prace dla
opiekunek osob starszych w Niemczech.
Od 1200 do 1500 Euro na reke zaleznie
od kwalifikacji i kontraktu. Zadzwoń napisz
zapytaj 0049 911 239 85 520 lub seniorenpartner@web.de - SeniorenPartner
■ Zatrudnię kierowcę kat.D info – Tel. 0
601 566 298 - Andrzej
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zarabiaj
na sprzedaży perfum i innych kosmetyków
firmy "FEDERICO MAHORA". Niska cena,
wysokie zarobki 43% marży+ premię
Plan marketingowy zapewnia szybkie i
wysokie zarobki. Napisz mario1969@op.pl
GG-723272 lub podaj numer telefonu
a zadzwonię i przedstawię szczegóły
– Ania
■ Poszukuję DJ na sylwestra! pilnie.
Impreza sylwestrowa w restauracji – Tel.
0 506 088 401 - Restauracja
■ Pracownik produkcyjny - Firma MAGAT,
producent art. ściernych zatrudni mężczyznę przy produkcji materiałów ściernych.
Zainteresowanych proszę o składanie
ofert na adres: ul. Sobieszowska 20 C,
58-560 Jelenia Góra tel. 075/64 74 117
lub wysyłanie ich pocztą e-mail: magat.jg@
interia.pl - MAGAT
■

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. Klonowica 9)
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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Praca w sklepie ogrodniczym - Lubań
- Praca stała dla kobiety w sklepie
ogrodniczym. Miła osobowość, uczciwość,
doświadczenie, znajomość - SUBIEKT GT.
CV ze zdjęciem proszę przesłać na: biuro@
agro-jg.com.pl - AGRO
■ Praca - Zespół Kontroli Biletowej Wakat
Plus w Jeleniej Górze poszukuje osób
chętnych do podjęcia pracy kontrolera
biletowego w autobusach MZK w Jeleniej
Górze. Kontakt: PU Wakat Plus 58-500
Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60 (budynek JCK,
II piętro) biuro czynne w godzinach 10.00
- 15.00 - Wakat Plus
■ Pilnie zatrudnimy - „KATION” Sp.z
o.o. – producent spawanych konstrukcji
stalowych z siedzibą w Jeleniej Górze ,
poszukuje kandydatów na stanowisko:
- spawacz - frezer - wytaczarz - frezer
Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń!! Prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 075-755-16-97 . - Kation
Sp.z o.o.
■ Wypożyczalnia DVD (Jelenia Góra)
szuka chętnych do pracy. Możliwości
awansu, dla najlepszych premie. Więcej
pod numerem – Tel. 075 75 31 545
- VideoWorld
■ Dorywcza praca - Poszukuje chętnych
osób do pracy w firmie kosmetycznej
Avon. Możliwość szybkiego awansu,
ciekawe zarobki. Spróbuj nic nie tracisz,
nic Cię to nie kosztuje. Dla chętnych atrakcyjne prezenty. Kontakt pod numerem 0
505 145 971 - Marta
■ "Fromako" zatrudni Vanseller-a Zatrudnimy Vansellera - Dolny Śląsk,
zam.- Jelenia Góra, okolice: Wymagania:
prawo jazdy kat.c, dyspozyc., praktyka w
prowadzeniu pojazdów 3,5 - 7,0 ton, Zgłoszenia :CV i list mot. na adres: mariusz.
szafranski@fromako.pl z dop. w temacie
Vanseller/DŚ - DH - Fromako
■ Dobry doradca poszukuję - Firma
DOBRY DORADCA pilnie poszukuje do
współpracy osoby z branż finansowych,
którzy chcą rozszerzyć swój portfel nie
wymagamy wyłączności kontakt Jacek
Potrzeszcz 0604 114 288
■ Zatrudnię tynkarza oraz pomocników
na budowę od zaraz – Tel. 0 501 080
950 – 0 501 080 950
■ Dział handlowy - młodych dyspozycyjnych zatrudnimy i przeszkolimy – Tel. 0
782 020 821
■ Praca której szukasz - Jeżeli jesteś
osobą uczącą się i chcesz pracować to
dołącz do młodego zespołu gdzie nie
tylko pracujesz ale poszerzasz swoje
horyzonty. Oferujemy umowę zlecenie i
atrakcyjne stawki godzinowe... Zainteresowany/a???? Dzwoń czekamy właśnie
na ciebie!664 043 530 Na sms-y nie
odpowiadam. - przedstawiciel FX WORK
■ PRS Fromako z siedzibą w Komarnie
poszukuje osoby z doświadczeniem na
stanowsko Głównego Księgowego. Oferty
proszę kierować na adres: goetze@
fromako.pl - FROMAKO
■ Budowlancy uwaga w Niemczech
poszukujemy fachowców do pracy na
budowie ( prace remontowe ) – Tel. 0049
160 7979707 FIRMA TOP SERVICE
■ Pracownika do montażu - Zatrudnię
pracownika do montażu elementów
wentylacyjnych. Możliwość douczenia.
– 075 64 46970 info@kk-eng.eu
■ Praca w centrum ogrodniczym - Praca
w Centrum Ogrodniczym jako magazynier
sprzedawca narzędzi i sprzętu zmechanizowanego. Mężczyzna miły, uczciwy, pracowity, znajomość pracy na komputerze.
Najlepiej po szkole mechanicznej. Proszę
CV ze zdjęciem na biuro@agro-jg.com.
pl - AGRO
■ Zatrudnimy na produkcji - Firma
MAGAT, producent art. ściernych zatrudni
mężczyznę przy produkcji materiałów
ściernych. Zainteresowanych proszę o
składanie ofert na adres: ul. Sobieszowska
20 C, 58-560 Jelenia Góra tel. 075/64
■

74 117 lub wysyłanie ich pocztą e-mail:
magat.jg@interia.pl - MAGAT
■ Specjaliści: sprzedaż w sieci - Oferta
współpracy; sprzedaż w sieci-www,
Wymagania: stały dostęp do Internetu,
sprzedaż, doradztwo, marketing w sieci:
wynagrodzenie :-prowizja – premia - bonus
- umowa kontraktowa - licencja: zgłoszenia: z załączonym listem motywacyjnym,
CV, e-mail: portal-welnes@wp.eu - temat
"portal"
■ Przyjmę do pracy sezonowej w pensjonacie w Karpaczu. Sprzątanie pokoi
i obsługa gości - Tel. 0 604 988 191
– Renata
■ Praca dla stolarzy - firma potrzebuje
stolarzy budowlanych do pracy w Holandii,
praca przy montowaniu i projektowaniu schodów. – Tel. 0 756 424 446
- Routexx
■ Praca w ochronie - Praca w ochronie
obiektów Karpacz i okolice ,umowa ,
chętnie niepełnosprawni tel. 075/75342-42 - Szef ochrony
■ Pracownik fizyczny - Poszukujemy
osób na stanowisko pracownik fizyczny
(Panowie). Warunki zatrudnienia: - umowa
zlecenie; - stabilne warunki zatrudnienia 698 806 527 lub 508 059 539
- Magda
■ Ośrodek w Szklarskiej Porębie poszukuje do pracy kelnera/kelnerki oraz
pomocy kuchennej od grudnia 2007.
Wszelkie zapytania proszę przesyłać na
adres e-mail: gawrasc@onet.eu.Zdjecia
obiektu i jego położenie można zobaczyć
na stronie www.gawra.pl Serdecznie zapraszamy - Kierownictwo ORW "GAWRA"
■ Do działu zaopatrzenia-biuro - Poszukujemy osoby do działu zaopatrzenia z
biegłą znajomością języka niemieckiego i
obsługą Microsoft Office ( mile widziana
znajomość angielskiego ) Więcej informacji pod numerem telefonu (075) 646 65
25 - Jelenia Plast
■ Poszukujemy kucharki - kucharz
- Pensjonat restauracja pod Karpaczem
zatrudni kucharkę - kucharza, najchętniej
emeryta lub rencistę - dobre warunki
pracy – Tel. 075/ 7610 241
■ Opieka nad dziećmi Berlin - Poszukujemy pomocy w opiece nad dziećmi na
warunkach au pair (22 do 28 lat) w Berlinie. Dzieci maja 5 i 2.5 lat. Do obowiązków
dochodziłaby również drobna pomoc
w czynnościach domowych. Pomoc
potrzebna od grudnia. Proszę o kontakt:
monikatopolski@yahoo.se - Monika
■ Pracownicy produkcyjni - FX SPORT
Sp.z o.o. zatrudni pracowników do
działów: drukarnia, szwalnia, krojownia,
brakarnia. Gwarantujemy przeszkolenie. Osoby zainteresowane prosimy o
składanie aplikacji na adres s.ciszek@
vergesport.com lub w siedzibie firmy przy
ul.Waryńskiego 23. Telefon kontaktowy
075 64 50 830 - FX SPORT Sp. z o.o.
■ Praca opieka od zaraz Niemcy od zaraz
- miejsc dużo – Tel. 0048503857578 Wiola
■ Firma szkoleniowa szuka młodych
osób do pracy w telemarketingu na
stanowisko Konsultanta. Praca od 12.XI.
CV prosimy przesyłać na adres : centrumjezykowe@o2.pl - Joanna Konieczna
■ Zatrudnimy pracowników - PMPoland
S.A. Jelenia Góra zatrudni pracowników
na stanowiska: -konstruktor -projektant
-handlowiec/menedżer sprzedaży kontroler jakości Wymagania ogólne:
wykształcenie techniczne, znajomość
języka angielskiego. Kontakt: agnieszka.
dutkiewicz@pmpgroup.com – Tel. 075
64-59-517 lub 524 - PMPoland S.A.
■ Teatr jeleniogórski poszukuje kandydatów na stanowisko: - elektryk teatralny
- akustyk Informacje pod numerem
0756428115 - Ryszard Pałac
■ Kelnerka bądź kelner - Pałac Zdrojowy
w Cieplicach zatrudni kelnerkę bądź
kelnera, na 1/2 etatu. Dogodne godziny
pracy, oraz miła rodzinna atmosfera.

Kontakt telefoniczny pod numerem
(075)755 78 39 Proszę dzwonić w
godzinach 13.00 - 22.00 - Kierownictwo
■ Praca w Holandii - Firma poszukuje
pracowników do pracy za granicą, pilnie
potrzebujemy elektryków, instalatorów
centralnego ogrzewania, stolarzy budowlanych. Więcej informacji 075642 44
46 - Agnieszka
■ Zakład Pracy Chronionej zatrudni w
J. Górze konserwatora z uprawnieniami:
elektrycznymi, na piec gazowy i prawem
jazdy kat. B. Mile widziana osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Kontakt tel. 075 6456745 (9-15 godz)
- Pracodawca
■ Kierowcę traktora - Firma zatrudni
kierowcę kat. T do prac związanych
z odśnieżaniem. Dwie zmiany. Mile
widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Kontakt tel. 075
6456745 (9-15 godz.) lub osobiście J.
Góra, ul. 1-Maja 80 - Pracodawca
■ Pracownik ochrony - Poszukujemy
pracownika ochrony z licencja na terenie Bolesławca. Więcej informacji pod
numerem tel. 075 64-30-906 lub kom.
697 870 560 - Mirek
■ Praca dla osoby z autem na gaz
- Praca dla mężczyzny jako listonosz w
firmie InPost . Umowa o pracę , zwrot
kosztów paliwa. Wynagrodzenie podstawowe 1200 zł + nadgodziny. Chętnie
emeryt, rencista. Praca trudna i męcząca.
Informacja 792 474 336 – Jacek
■ Gospodarz domu - pałac Łomnica
- Przyjmę pracownika w charakterze
pracownika gospodarczego ze smykałką
majsterkowicza tzw. "złotą rączkę" w
Pałacu Łomnica Sp. z o.o. Podania proszę
składać na adres mailowy: hotel@palaclomnica.pl lub prosimy o telefoniczny
kontakt 075/7130460 - Pałac Łomnica
sp. z o.o. 075/7130460
■ Kucharz/kucharka/kelner(ka) przyjmę do pracy kucharza lub kucharkę
oraz kelnera lub kelnerkę do restauracji
w Jeleniej Górze Tel. 0 662 700 731
- właściciel
■ Praca w ochronie - Praca na umowę
w ochronie, w Karpaczu. Wymagana
niekaralność i orzeczenie o niepełnosprawności. Kontakt 075 7534222 w
godzinach 8:00 - 15:00. - koordynator
ds. ochrony
■ Praca dla kierowcy C+E bez doświadczenia (na przyuczenie) każdy weekend
w domu ok. 2000 pln na rękę praca od
zaraz Tel. 0 608 006 306 – Krzysiek
■ Praca od listopada - Jeżeli masz 16
lat, albo jesteś osobą pracującą lub
uczysz się, albo jesteś emerytem lub
rencistą. Chcesz dorobić ??? Praca
tylko w piątek!!! Praca na umowę zlecenie Potrzebny dystrybutor gazetek
Kauflandu, rejon: Dziwiszów, Maciejowa,
Komarno. Tel.kontakt.697109863 Ryszard

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Notebook HP 100-240GB w smsie lub
mailu proszę podać model, podstawowe
parametry, cena, miejscowość, Warszawa
Tel. 0 507 960 348
■ Xboxa 360 premium - używanego
do w przedziale 920-980 zł - kenny20@
poczta.onet.pl
ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Lampę Nikon SB-800 na gwarancji
cena 1200zł. Kontakt tel. 508 082
888 lub mail: jack011@wp.pl - jack011@
wp.pl
■ Telefony: Samsung D900 kolor czarny,
bez simlocka. Samsung E250 simlock na
Era, Samsung Z510i stan nowy, simlock
na Orange, 2 x Sony Ericsson K800i , jeden
bez simlocka, a drugi simlock na Orange
- telefony są w bdb. stanie – Tel. 0 603
552 503 - Bogdan
■ Mobilny komputer multimedialny
(Nokia N93i), aparat 3,2Mipx, 3x zoom
optyczny, 20x zoom cyfrowy, nagrywanie
filmów jakości DVD, telefon jest w bdb.
stanie. cena 2000zł – Tel. 0 507 736
382 - HUMMER
■ Płytę główna msi k9n platinum - platinum pod socket am2, plyta ma ponad 2
lata gwarancji. obsługuje: ddr2, pciex16,
2xlan, 8xusb, sata2. raid. Kontakt – Tel. 0
888 150 758 cena 299zl - Marcin
■ Telefon NOKIA 9300. Używany, stan
bardzo dobry. Cena: 500zł – Tel. 0 508
083 121 – Paweł
■ Monitor LG flatron 17'' f700b Cena:200zł - Łukasz – Tel. 0 664 178
829
■ Mp4-1gb rozszerzalne na podzespołach Samsunga - wszystko sprawne
wyświetlacz dość duży, oglądałem na
nim bez problemu filmy. Pudełko wszystko
oryginalne. Mogę dodać do tego kurs Sity
- angielski. Cena 100zł do negocjacji. Kontakt gg 9973739 – Tel. 0 792 482 815
lub – Tel. 0 692 482 815 - Krzysiek
■ Kamera Sony na mini kasety - Kamera
nie używana na mini kasety cały komplet
oryginalna torba pilot kable 2 baterie
anteny przejścia itp czasami wciąga
kasetę podczas nagrywania sprowadzona
z UK sprzedam pilne cena 150zł kamera
jest bardzo mała nowy model ostatni
potem weszły cyfrowe kamery – Tel. 0
514 429 751 - Marek
■ Monitor nec 17" - W dobrym stanie 95
zł do negocjacji. GG 3031136, – Tel. 0 601
972 043 - filipo2@tlen.pl
■ Komputer do gier tani - Sprzedam kompletny zestaw komputerowy z monitorem
Samsung \'17. Komputer to - Athlon3200,
płyta gł. Gigabyte k8n...(zintegrowana
muzyka/lan), 512ram, GF7300, 160Gb
dysk, nagrywarka dvd. Sprzęt jest na
gwarancji. Sprzedaje go bo jest mi już

niepotrzebny. Cena: do negocjacji – Tel.
0 663 829 463
■ Sony Ericsson J220i .Telefon bez
blokady simlock , nosi ślady normalnego
użytkowania – Tel. 0 512 586 905. W
zestawie oczywiście ładowarka. Cena
100zl - Adam
■ Nokia 3410 .Telefon bez blokady simlock , nosi ślady normalnego użytkowania
– Tel. 0 512 586 905 W zestawie oczywiście ładowarka. Cena 80zl – Adam
■ Głośniczki MPS-60 stan idealny raz
używane w SE W800i.Cena 50zł - suuuper
okazja polecam nr gg 157890 - RaFcIo
■ Uszkodzone telefony - sony ericsson k/310i stan dobr y komplet
zalany,nokia5110 słaba bateria,sony
ericsson t 610 uszkodzony aparat ,samsung e-330 sprawny – Tel. 0 798
920 100
■ Sony Ericson k700 i - bez simlocka,
stan bardzo dobry – Tel. 0 790 215
333 - Jacek
■ Car audio - 1400w lub zmienię sie na
gps – Tel. 0 521 237 360
■ Nowa Nokia n70 - sprzedam lub zamienię z pełnym wyposażeniem i gwarancją
- telefon posiada sim-loka w orange idea
( działa tylko w tej sieci ). Cena jaka mnie
interesuje to 650zł lub zamiana na Nokie
5300 (oczywiście z dopłatą dla mnie)
– Tel. 0 503 034 605 – Marcin JG
■ Radio ford - oryginalne - jest na dużą
na kasetę w 100 % cena to 100 zł – Tel.
0 517 263 198 - Dawid
■ Wzmacniacz firmy XXL model-AMP444 cztero kanałowy 4x175w (700w)
w stanie dobrym cena.250zł – Tel. 0
790 401 367
■ Motorolka v3 - Jestem pierwszą
właścicielką. Ma ślady użytkownika.
Tel. jest jeszcze na gwarancji rok i 2,5
miesiąca. Do tel. jest pudełko, kabel USB,
Słuchawki – Tel. 0 665 640 567 lub na
meila : magdaa2@vp.pl . - Magda
■ Samsunga x640 - w dobrym stanie,
są ślady normalnego użytkowania, stan
techniczny bardzo dobry do telefonu
dołączam ładowarkę instrukcje oraz
niezbędne dokumenty oraz naturalnie
pudełko. cena 190zł – Tel. 0 667 1307
33 lub gg 2777301 - Asia
■ Modem ed77 w sieci orange umowa
do 04.08 60zł/m-c przez 24h . cena
modemu 100zł możliwość formalna
przepisania usługi na nowego właściciela
(możliwość odliczenia vat) zapłacone
faktury – Tel. 0 661 763 146 po18
- Paweł
■ SPV C500 bez simlocka windows
2003SE po polsku nie z nakładka tylko
pełne, telefon ma dużo wgranych programów jak gg skype google earth itp. Karta
128mb stan dobry- pudełko, ładowarka,
kabel, instrukcja. Cena 270 lub zamienię
na tańszy z dopłatą gg.5349392 lub
inteligoo@poczta.onet.pl - Kepke
■ Kolumny podłogowe do kina domowego - cena jaka mnie interesuje to

220 zł - możliwość sprawdzenia przed
zakupem zdjęcia mogę przesłać na e-mail
kontakt pod numerami GG 2641894
– Tel. 0 695-980-516 lub E-mail dyzek@
buziaczek.pl - Marcin
■ Monitor do komputera 17" firmy ETTSI
uszkodzony - koszt naprawy w granicach
60-90zł – Tel. 0 696 201 838 - Dani
■ Telewizor Tevion 32' 100 Hz z zoom,
podglądaniem na różne programy - bardzo
dużo funkcji, czarny, używany pół roku,
więc prawie jak nowy – Tel. 0 609325082
- Witek
■ Telefon Samsung e -250 - Na gwarancji
- nie uszkodzony - nowy model - sprzedam
- cena atrakcyjna – Tel. 0 502 447 610
■ 10 szt. System operacyjny Windows
XP Home Edition OEM Produkt oryginały
- Nie rejstrowany – Nie dedykowany z
licencją i certyfikatem autentyczności
- Cena 245zł GG 2146534 adiexpress@
tlen.pl - Adam
■ Skup, sprzedaż, zamiana - komis
telefonów - lombard pożyczki pod zastaw
rtv, złota, samochodów, telefonów
komórkowych. Tel.075/75 35 333
- W.POLSKIEGO 48
■ Monitor 15 cali - 40 zł - CRT kolorowy
– Tel. 0 606 301 919
■ Motorola v3x tanio - używany stan
panelu 3 bez sim-locka z polskim menu.
Ma wgranego najnowszego softa dający
dużo funkcji - telefon posiada tylko ładowarkę cena: 370zł – Tel. 0 782468668
– Paweł
■ Cb radia, sklep serwis cb, Jelenia
Góra ul. Grunwaldzka 4 (Jana Pawla II)
teren stacji paliw STATOIL. 0 505 011
717 - Krzysiek
■ Sprzedam (a prawie że oddam) za
grosze komputer, niestety nie co starszej
generacji, ale sprawny w 100% i zawsze
jakieś części mogą się przydać, monitor
daytek, klawiatura labtec + druga gratis
– Tel. 0 609 031 253 – Karola
■ Komputery nowe i używane - Armada
Komputery ul. Wincentego Pola 2 tel.
075 649 51 56 – Tel. 0 607 644 406
Prowadzimy skup sprzedaż sprzętu używanego. Serwis komputerów - notebooków
- drukarek sprzedaż notebooków nowych
oraz używanych wyróżnia nas solidność i
profesjonalizm
■ Komputer Pentium4 3.04ghz - Komputer NTT system. Pamięć Samsung 512
Mb/DDR; Grafika Radeon 9250 128Mb.
Napęd: Nagrywarka DVD-RW; Dysk: 80 Gb;
Procesor Pentium IV 3 Ghz; Karta sieciowa
zintegr. ;muzyczna: zintegr. zgodna z
AC97;Płyta gł. P4M80-M7.Cena 800 zł. do
uzgodnienia - Tomek 0 668 399 779
■ Monitor kolorowy 17 cali za 60 zł – Tel.
0 517 957 528 - Krzysiek
■ Sony Ericsson J220i, z kompletem
ładowarką, gwarancją (Ważną), oryginalnym pudełkiem, paragonem. Telefon
100% sprawny Cena Do negocjacji – Tel. 0
669 417 059 gg:6645856 – Marcin

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

GOSIA

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

Tel. 603 049 476

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

e-mail: gkowalska@jelonka.com
oglos@jelonka.com

US£UGI

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
Internet iplus - Oddam modem iPlus
wraz z aneksem do umowy do końca
umowy 1 rok abonament 60 zł modem
PCMCIA Option Globetrotter EDGE (laptop). Modem umożliwia korzystanie z
sieci przy prędkość przesyłania danych
do 230,0 kb/s. Kontakt pod nr telefonu
602 850 595 – Dawid
■ Monitor hp19" crt - Cechy: kolor szary
stan -bdb. (bez przebarwień na kineskopie) rozdzielczość do 1200x1600 pikseli
wtyczka VGA 9pin - Sprzedaję bo chcę
kupić LCD. Cena 170zł. Tel. 606 104 186,
Jelenia Góra - Zabobrze - MADA
■ Narzędzia Bosch Professional: wkrętarka, 2 młoty udarowe, szlifierka kątowa
duża i mała, sprzęt mało używany w
dobrym stanie cena do uzgodnienia - Tel.
0 508 354 029
■ Atramentowe wielofunkcyjne Brother
MFC - 440CN - (drukarka, ksero, skaner,
fax) posiada czytnik kart pamięć i wyjście
usb, sprzęt mało używany, gwarancja,
papiery - Tel. 0 508 354 029
■ Procesor Amd Sempron 64 2800 na
socket 754, wersja box z wentylatorem.
Cena 50zł, do uzgodnienia - Tel. 0 508
354 029
■ Siemensa c 75 za 170 zł (cena do
negocjacji). Wiadomość - Tel. 0 781
957 543
■ Sony Eriscona k310i za 150zł (cena do
negocjacji) - Tel. 0 781 957 543
■ Sony Ericsson k610i - posiada lekkie
otarcia na rogach i ryski z tyłu, jego stan
-4/6 Telefon jest bez simlocka mam do
niego 2 karty 64mb i 256mb ładowarkę,
pudełko, gwarancję (jeszcze 1 rok) dokupiony oryginalny zestaw słuchawkowy
Cena do negocjacji GG 9554743 – Tel. 0
605 570 919 - Michał
■ Nokie 6288 w bdb. stanie z simlockiem na Orange Motorola U6 w bdb.
stanie, bez simlocka – Tel. 0 603 552
503 - Bogdan
■

EDUKACJA

Profesjonalna nauka gry na pianinie
i instrumentach klawiszowych – Tel. 0
608 700 184
■ Tłumacz przysięgły - angielski
- Doświadczony tłumacz przysięgły.
Szybka, profesjonalna realizacja i bardzo
konkurencyjne ceny – Tel. 075 7621 641
501 131 931
■ Matematyka - korepetycje, testy
kompetencji. Fachowo – Tel. 0 691 037
800 – matematyk
■ Udzielę korepetycji z języka Niemieckiego Dla uczniów od 1 – 4 klasy podstawowej. Korepetycje udzielane w domu
ucznia – Tel. 0 509 545 996 - xD
■ Niemiecki - matura, konwersacje
- Nauczyciel i lektor w 3 jeleniogórskich szkołach - Duże doświadczenie
zawodowe, skuteczna i szybka nauka,
wszystkie poziomy, zajęcia na Zabobrzu
III, przystępna cena lekcji - Tel. 0 501
726 467, tobal@o2.pl - 0 501 726 467
tobal@o2.pl
■ Korepetycje z niemieckiego - Studentka
germanistyki udzieli korepetycji dzieciom
uczęszczającym do szkoły podstawowej i
gimnazjum – Tel. 0 506481118 – Emilia
■ Korepetycje matematyka - Przygotuję
do matury, do kolokwiów i egzaminów
z algebry, analizy - Szkoła podstawowa,
gimnazjum – Tel. 0 661961701 0 – Tel. 0
757137514 - Absolwent Politechniki
■ Niemiecki - korepetycje z języka
niemieckiego - tanio, materiały oraz inne
■

pomoce dydaktyczne są wliczone w cenę
lekcji, możliwość dojazdu do osób zainteresowanych kom. – Tel. 0 516 067 820
mail fransis@poczta.onet.pl - Katarzyna
■ Pisanie prezentacji maturalnych Potrzebujesz pomocy w napisaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego?
Prace pisze nauczyciel z wieloletnim
doświadczeniem (komisyjny). Posiadam
również maile oraz kontakty z osobami,
które korzystały z jego usług. Cena konkurencyjna! Więcej pisz na mail: hispidka@
interia.pl - hispidka
■ Korepetycje i pisanie prac - Korepetycje z jęz. polskiego i matematyki,
pisanie wypracować z zakresu od podstawówki do szkoły średniej, pomoc w
zadaniach domowych i przygotowanie do
sprawdzianów – Tel. 0 601 143 665 gg
10256121 także weekendy, termin i cena
do uzgodnienia – Iwona
■ Język niemiecki - korepetycje - Dam
korepetycje z języka niemieckiego,
niedrogo, możliwość dojazdu do ucznia.
Tel. 515 176 597 - Ania
■ Korepetycje i tłumaczenia - Udzielę
tanio korepetycji z matematyki, ekonomii i j. niemieckiego. (Okolice Gryfowa,
Olszyny, Leśnej i Lubania) Wykonam
tłumaczenia tekstów niemiecko-polskich
i polsko-niemieckich zwykłych (także
drogą internetową). E-mail: pulogika@
wp.pl - P.U. "LOGIKA"
■ Matematyka - korepetycje z matematyki z zakresu szkoły podstawowej i
gimnazjum 15 zł za godzinę Osiedle Łomnickie – Tel. 0 601 559 952, kamilajg@
op.pl - Kamila
■ Wypracowania - tanio - Pisanie prac,
wypracować - głównie z języka polskiego
i historii. Przystępne ceny- Kontakt:
andzia30@poczta.onet.eu - Ania
■ Matematyka - Udzielam tanich korepetycji na matematyki dla szkol podstawowych, gimnazjum oraz liceum. Jestem
studentem z Poznania, studiuje Finanse
i rachunkowość – Tel. 0 783 032 755
email: misiur_88@interia.pl
■ Niemiecki - matura, konwersacje
- Nauczyciel i lektor w 3 jeleniogórskich
szkołach!! Duże doświadczenie zawodowe,
skuteczna i szybka nauka, wszystkie
poziomy, zajęcia na Zabobrzu III, przystępna cena lekcji, możliwy dojazd ! Tel.
0 501 726 467, tobal@o2.pl
■ Indywidualne lekcje jezyka angielskiego dla dzieci,25zł/60 min, centrum
miasta - kontakt pod numerem telefonu:
0 605 180 538
■ Litery - szukam takiej starej książki
do nauki czytania tytuł LITERY autorzy
to Ewa i Feliks Przyłubscy jeśli ktoś
gdzieś jeszcze ma te książkę chętnie ją
przyjmę bądź odkupię – Tel. 0 661 782
999 - Ewelina
■ Język angielski - poszukuję osoby do
nauki języka angielskiego dla 6-klasistki
najlepiej na Zabobrzu w okolicy ul. Kiepury
Tel. 0 601 565 474 - Janusz
■ Cv po angielsku - Potrzebujesz CV
lub listu motywacyjnego po angielsku?
Możliwość odbioru już na następny dzień.
Możliwość "załatwienia" wszystkiego
przez Internet bez konieczności dojeżdżania – Tel. 0 662 278 025 - SyncMaster
■ Chemia - korepetycje dla gimnazjalistów, licealistów i uczniów technikum.
Zapewniam miłą i przyjazną atmosferę,
wysoki poziom, własne pomoce naukowe
a także możliwość tańszych lekcji przy

dłuższym douczaniu. TANIO - Tel. 0 785
535 597
■ Angielski Szklarska Poręba - Udzielam
korepetycji z języka angielskiego na
terenie Szklarskiej Poręby, cena już od
25zł/60min, zapewniam wszystkie
materiały, możliwy dojazd – Tel. 668
493 109 - Madzia
■ Pisanie wypracować – tanio - ń z
języka polskiego z zakresu gimnazjum i
szkoły średniej oraz pisanie prac i listów
w języku niemieckim. Cena do negocjacji.
Prace gotowe nawet na drugi dzień. Proszę
dzwonić pod numer 889697256 - całą
dobę - Marta
■ Pisanie prac - Korepetycje z jęz.
polskiego i matematyki, pisanie wypracowań z zakresu od podstawówki do szkoły
średniej, pomoc w zadanicah domowych
i przygotowanie do sprawdzianów – Tel.
0 601 143 665 gg 10256121 także
weekendy, termin i cena do uzgodnienia
- Iwona

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Części używane do : Forda Mondeo
kombi ghia 95r. – Tel. 0 661 452 667
■ Opony zimowe 195x65x15 szt. 2 po
25zł stan dobry - skrzynię biegów Audi 80
b-4 94r. 200zł. – Tel. 0 669 393 093
■ Fiata Ducato 1.9 TD – rok 1991, cena
2800 – Tel. 0 691 389 402
■ Audi 80 a-4 95r 184 tys. 1.8 benz.
quatro. granatowy met. szyberdach. hak.
el szyby i lusterka. koła zimowe. 13.800
- stan idealny – Tel. 0 669 393 093
■ Suzuki samuraj 4x4 - terenowy hardtop
silnik 1.0 1988r. super autko w ciągłej
eksploatacji - Janusz – Tel. 0 698 265
036 Golfa 3 z gazem 2 miesięcznym – Tel.
0 500 289 971 - L B
■ Części silnika do vw passat 1.9 td
rok 1991. Sprzęgło kompletne do audi
80 1991 rok w dobrym stanie – Tel. 0
500 136 021
■ Auto-cemping vw lt 28 - auto został całkowicie wyremontowane 2 lata temu ma
nowy silnik i skrzynie wyspawana, nowa
podłoga, posiadam kompletne zdjęcia
remontu z przed i po .kuch gaz.,lodówka,
dwa łóżka + namiot dopinany do boku
- silnik 2000 ccm benzyna + gaz 120 l
– Tel. 0 792 385 695 - Robert
■ Opony, akumulatory - sprzedaż, montaż
wymiana BS Wojtas Wolności 126 075
6432080. Również inne - komputerowa
diagnostyka, naprawy bieżące, remonty
silników, wymiany rozrządu i inne Zapraszamy - Robert
■ Mazda 323 diesel - 1.7 Diesel rocznik
88/95 składak. Auto ma ważny przegląd
do października 2008 i OC do końca
2007r, nie wymaga wkładu finansowego,
posiada alarm, hak spala około 5l ON.
Cena 2700zł – Tel. 0 695 455 522
■ Ford Fiesta 1,1 rok91 - Ford Fiesta
1,1 91 rok, eksploatowany przez kobietę
kolor czerwony ważny przegląd i oc stan
bardzo dobry + komplet zimowych opon
z felgami - tanio - JOANNA – Tel. 0 667
219 908
■ Ford Courier - części - 1.8D rok 1993
– Tel. 0 609-27-27-04 - Rafał
■ Opel Astra 1996 r. Cena wyłącznie
przez Tel. 0 609 844 079 - Marek
■ Skoda Felicja - sprzedam części
- 1997 rok 1300 MPI drzwi zawieszenia
lampy tył, klapę, maskę, silnik, wnętrze,
koła (felgi stalowe) dach i inne – Tel. 0
515396594

Polonez Caro – 1998 - kolor - srebrny
metalik; wspomaganie kierownicy; centralny zamek; alufelgi; nowe opony; radio;
przebieg 117 000 km; rejestracja do
sierpnia 2008 r.; zadbany; stan dobry; bez
instalacji gazowej; pierwszy właściciel. Tel.
075 613 78 66 - DK
■ Renault 5 diesel - W całości lub na
części, zarejestrowany opłacony. Silnik 1,6
diesel ok. Skrzynia 5 biegów, 5 drzwiowy,
klamki kasetowe. Na chodzie lekki defekt.
Tel. 0 507 734 312 – Piotr
■ Forda Escorta - rok 92/93 nowy model
niebieski błękitny kolor, fajny, niedrogi,
zadbany – Tel. 0 510 111 069 - Marta
■ Perełka 1.4 16v - Sprzedam Poloneza
z silnikiem Rover'a 1.4 16V. Rok 1994,
przebieg tylko 62tys. Km - jeden właściciel, serwisowany, bordo metalic, kpl.
dokumentacja, stan idealny cena: 2900
zł – Tel. 0 604 132 720 - Andrzej
■ Uaz 469b z roku 1980, zarejestrowany, napędy 100% sprawne, w ciągłej
eksploatacji. przegląd do kwietnia 2008,
cena: 2900zł. – Tel. 0 604 132 720
■ Polonez Caro Plus - 1997 r. silnik 1.6
przebieg 89000 km srebrny metalik
I - właściciel zadbany cena 2900 zł
tel. 0603-080-888 bratan@poczta.fm
- Władek
■ Audi 80 b3 - Sprzedam Audi 80 B3,
rocznik 89/95 składak, poj. 1,8 benzyna+
Gaz., kolor szary metalic, wspomaganie
kierownicy, hak szyberdach, autoalarm,
cena 4700zł – Tel. 0 500 214 143
- Piotr
■ Fiat Punto 95r. sprowadzony - 3
drzwiowy, kolor czerwony, poj. 1100cm,
przebieg.118tyś, 1x airbag, pęknięta szyba
przednia - cena 3500+ opł. 1200zł. – Tel.
0 516 346 494
■ Mercedes 190 automat - rok
prod.1987/95 poj. 2300 benz. skrzynia
biegów automatyczna, el. szyberdach,
c-zamek + alarm, alu felgi, ważne opłaty
cena 2800 zł – Tel. 0 516 346 494
■ Opel Astra 93r. sprowadzony - Opel
astra 93r.poj 1600,czerwony 3 drzwiowy
do małych poprawek blacharsko-lakierniczych cena 2300 + opł. 1200zł Tel.0
516 346 494
■ Sprzedam - a4 awant 1900 tdi czarny
rok.96/97 stan bdb. Zarejestrowany
– Tel. 0 692713593 - Artur
■ Dwa maluszki w dobrej cenie - Fiat 126
elegant z 1997 r, kolor czerwony w ciągłej
eksploatacji dodatkowo drugi maluszek. z
1991 zdekompletowany silnik na chodzie.
– Tel. 0 798 920 100 możliwość zamiany
na Telefon komórkowy cena za oba
pojazdy 1000 zł - Gyros
■ Opel astra - California, wspomaganie, immobiliser, szyberdach, poduszka
powietrzna, 194.000 km, 1994 rok,
zielony morski metalic, sprowadzony – Tel.
0790215333 – Jacek
■ Fiata 126p - stan idealny OC i przegląd
ważne do września 2008. Cena 600zł. Tel.
609 183 098 - Artur
■ Ford Escort 1,4 z roku1991.Auto
posiada centralny zamek, szyberdach,
opony zimowe na przodzie, alufelgi. Auto
jest zarejestrowane w Polsce posiada
ważny przegląd i oc do 2008/06/06
- Kontakt 0 607-049-309
■ Fiat Tempra rocznik 1993, przebieg
150tys., instalacja gazowa roczna. 3600
pln – Tel. 0 505 058 001 - Wojciech
■ Busa Mitsubishi l300 - 2,5D - 1991
rok prod. przebieg ok. 200tys km – Tel.
0 605 731 364 - Małgorzata
■

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

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

www.peter.autogielda.pl

Audi a4 - TDI rok.1996/97 kolor czarny
w kombi zarejestrowany, stan bardzo
dobry, autko posiada pełny wypas. – Tel.
0 692 713 593 – Artur
■ Daewoo Lanos, 1999 r., pojemność
1500, benzyna, cena 10 500 zł, tel. kontaktowy 694 609 274 - Eugeniusz
■ Super trampek combo 91r. - trampek
polo 1.1 + gaz, na chodzie stan dobry +
cena 1400 zł do negocjacji – Tel. 0 787
233 050
■ Opel Askona 97r składak - 1.6r, auto
na chodzie , blacharka w b. dobrym stanie
cena 800zł – Tel. 0 787 233 050 w
całości lub na części
■ Części mazda 626d 2.0 - wszystkie
części z demontażu 787 233 050
■ Części mazda 323f 1.8 - wszystkie
części z demontażu 787 233 050
■ Części citroen zx 1.4 i 1.6 - wszystkie
części z demontażu 787 233 050
■ Części fiat punto 1.2 - wszystkie części
z demontażu 787 233 050
■ Części hyundai lantra - wszystkie
części z demontażu 787 233 050
■ Części seat ibiza 1.2 system p - wszystkie części z demontażu 787 233 050
■ Części dacia 1300 - wszystkie części z
demontażu 787 233 050 - skup aut
■ Opony zimowe wraz z felgami - 155/70
R13. 2x FIRESTONE, 2xCONDOR. – Tel. 0
697131022. Cena atrakcyjna. - Grzesiek
■ Simson s51 - z 1982,zarejstr. na
motorower(wystarczy karta motorowerowa lub dow.os.) OC do31-12-2007,
st. wizualny: zadbany, jasnozielony, st.
techn.: sprawny, nowy: cylinder, tłok śr.40,
pierścienie, simeringi na wale, kondensator....dla początkujących lub potrafiących
docenić niemiecki sprzęt – Tel. 669 345
108 - dzwonić po15.00 – Piotr
■ Auto - szrot – auto - części - handel
częściami własny transport Jelenia
Góra e-mail:autodoktor@vp.pl tel.0/51634-64-94
■ Lancer - Stan techniczny dobry, 1990
rok, pojemność 1,5 elektryczne lusterka,
ro 13,5 tys km. srebrny metalik, cena
4500 Tel. 0 600 073 227 - Darek
■ Części do lancera - różne części z
demontażu gg 2632468 – Tel. 0 603
265 722
■ Części fiesta - różne części z demontażu gg 2632468 – Tel. 0 603 265
722
■ Części astra - rożne części z demontażu
gg 2632468 – Tel. 0 603 265 722
■ Części 126p - różne części z demontażu
gg 2632468 – Tel. 0 603 265 722
■ Renault19 - skrzynia biegów, głowica
do 1,7 gg 2632468 – 603 265 722
■ Felgi stalowe 14* 4/100 - rozstaw
srób cena 50zl za 4 szt - 504172553
■ Zderzak Seat Cordoba tył i nad - tylni
wąski cena do uzg. kolor czarny bez rys
oraz oryginalne nadkola - Tomasz 0 504
172 553
■ Hyundai lantra - jak z salonu z 1993
r. 1.5, centralny zamek, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, immobiliser, poduszka powietrzna, radio, kolor
niebieski metalik, sprowadzony. Jeździł
nim jeden właściciel, starszy Niemiec .
Niemieckie tablice ważne do 22.11.2007
– Tel. 0 509 698 353
■ Mazda 323 1996r. Tanio z 1996
roku. Silnik 1.3 16V. Elektryczne szyby,
centralny zamek,regulowana kolumna
kierownicy, nowy wydech. Mały, ale
dynamiczny silnik. Kolor czerwony. Auto
sprowadzone, niemieckie tablice ważne do
17.11.2007. Cena to tylko 4450 zł – Tel. 0
509 698 353. - Marek
■ Vw polo kombi - Sprzedam VW Polo
Kombi, 1992 rok. 1043 ccm, biały,
sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany
w kraju, w ciągłej eksploatacji, cena 2500
zł, stan dobry. Łukasz – Tel. 0 507 575
796 – Tel. 0 500 176 161
■ Ford Escort kombi turbo - diesel
- Stan bardzo dobry, radio+ CD, ABS,
wspomaganie kierownicy,2 poduszki
■
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powietrzne,auto-alarm,2 komplety opon,
imobilaizer, szyberdach drewniana deska
rozdzielcza,książka serwisowa, centralny
zamek, pojemność 1.8 CENA 9600 zł.lub
2600 EURO do negocjacji – Tel. 0 607
412 119 lub 075 742 55 88 – Jozef
■ Opony zimowe - sprzedam 4 opony
zimowe (pneumant) 205/55/16,2 szt.
mają 7 mil. bieżnika i 2 szt. mają 3,5-4
mil. bieżnika. cena za 4 szt.290 zł. – Tel.
0 607 756 616
■ Instalacja gazowa - sprzedam instalację gazoeą vw golfa 2-letnia z pełną
dokumentacją. cena 400 zł.nr.tel.663636-625 - Bartek
■ Nowszy model Forda 92/93 5
drzwiowy 1.4benzyna błękitny metalick
zadbany hechbek ładny auto posiada
wspomaganie centralny zamek szyberdach welur radio.ładny bez korozji – Tel.
0 510 111 069
■ Książka do cinquecento. Cena 20 zł.
Tel. 0 697 980 321 - Norbert
■ Matiza 1999 za 7900 - zarejestrowany
2000r - Oryginalne radio. Opony letnie i
zimowe. Pierwszy użytkownik. Zakupiony
w salonie. Pełna dokumentacja serwisowa. Stan licznika 78 000 km – Tel. 0
604 224 742 Wacław
■ Uszkodzona Mazda 323f 1,6+gaz
- wspomaganie, immobilizer, el.szyby,
regulowane lusterka i kierownica, klimatyzacja, garażowany, ważne OC. Uszkodzony
przód: maska, grill, zderzak, szyba. Silnik
sprawny. Cena do uzgodnienia - Tel. 0 668
270 944 – adi
■ Sprzedam silnik do Syreny 105. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0 607 293 101
- MARCIN
■ Poloneza Trucka 94r - w ciągłej eksploatacji - warzony przegląd oc zadbany,
do auta dorzucę drugi silnik, tylni most
i wiele części zamiennych – Tel. 0 602
251 169
■ Renault espas - Rok prod. 1999 diesel
2,2 dti klimatyzacja elektryka pełna opcja
hak 7 osobowy cena 22700 rejestrowany
w kraju – Tel. 0 504 288 131 - Piotrek
■ Części do: ford escort 1998 1800
cm ford fiesta 1992 1100 cm ford focus
2002 1600 cm skoda felicia 1997
1300 mpi vw golf 2 1990 1600-1800
cm nissan micra 1999 1000 cm – Tel.
0 515 396 594
■ Vw transporter t4 1993 rok - 2400
D centralny zamek wspomaganie 3
osobowy + 900 kg wersja przedłużona
nowe opony 16" hak cena 9500 zł – Tel.
0 885 588 345
■ Opel Corsa 1.5 td 98 rok ( ekonomiczny 5L ON/100 km ) 1998 rok czarny,
RM, aluminiowe felgi dodatkowo kpl kół
zimowych, dwie poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy ABS zarejestrowany w kraju ( brak ładowania ) cena
8500 zł – Tel. 0 880 829 041 - Monika
■ Peugeot 106 - Stan techniczny w pełni
sprawny, nowe tarcze wraz z klockami,
nowe przeguby, nowe opony wielosezonowe, nowe świece, nowe linki hamulcowe
do małych poprawek lakierniczych. Cena
5500 – Tel. 0 602 881 016 - Tomasz
■ Ford Escort 3 drzwiowy 1,4 rok produkcji 1991 Stan dobry , po wymianie
prawego drążka z końcówką, nowy
pasek klinowy opony na tylnej osi nowe
rura wydechowa (na gwarancji), nowy
łącznik stabilizatora, tuleje na wahaczach
możliwość – Tel. 0 516 187 236
■ Bmw e-36,częśći - przedni, tylni
zderzak, reflektory, halogeny, el.lusterka,
komputer, przepływomierz, koła stalowe
, części silnika 1,6-1,8 m 40. – Tel. 0
607 756 616
■ Opony zimowe 185/14c - pilnie
sprzedam cztery nowe opony zimowe do
busa MATADOR NORDICA 185/14C. Cena
za komplet 820 zł. (w sklepie kosztowały
920zł) odbiór w Jeleniej Górze – Tel. 0
502 257 730
■ Fiat Cinquecento - posiadam dużo
części, a między innymi silnik, gażnik,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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skrzynia biegów – Tel. 0 508 764 585
– Paweł
■ Mazda 323 - hatchback, rok 91
poj. 1,6 przebieg 215tys km., alufelgi,
wspomaganie, centralny zamek, stan
dobry, cena 2400zł – Tel. 0 501 320
640 – właściciel
■ Skoda Felicja 1997 r 64 000 km 1,3
MPI – Tel. 0 517 263 198 - Dawid
■ Opony zimowe 135/80/r13 - sprzedam opony zimowe 135/80/R13 bardzo
dobry bieżnik 2 szt cena 80zł . – Tel. 0
693 807 617 - Darek
■ Golfa II 1,3 benzyna na wtrysku – Tel.
0 501 009 908 - Andrzej
■ Opel Vectra z 92r o poj 1,7 Diesel
kolor wiśniowy metalic, zarejestrowana,
szyberdach, hak stan bardzo dobry
blacharki i silnika cena 4,200zl – Tel. 0
691 039 973 - Janusz
■ Volvo 460 1,8 benz z 91r zarejestrowane, brak oc. i przeglądu - cena 1100zł
– Tel. 0 691 039 973 - Janusz
■ Opel Astra 93r tanio o poj 1,8benz
zarejestrowana. Opel ma do remontu progi
i tylne reperaturki poza tym wszystko ok.
cena 2,800zł – Tel. 0 692 151 122 – 075
71 36 779
■ Ford eskort kombi 93r tanio - Sprzedam Escorta zarejestrowany w Polsce
o poj 1,8benz do remontu progi brak
oplat cena1500zl – Tel. 0 691 039
973 - Janusz
■ Passat kombi 1.9D 1990 - 0 504
890 752
■ Mitsubishi Pajero 2,5 tdi - 2.5tdi,
5-cio drzwiowy, 7-dmio osobowy, kolor
bordowy, 176000km, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, 4xelektryczne
szyby, elektryczne lusterka, elektryczny
szyberdach, aluminiowe felgi, sprowadzony – Tel. 0 505 409 224
■ Piękny Golfik 3 - gti oryginalny niemiecki tuning, posiada prawie wszystko co
wchodzi w tuning na porządnym wypasie,
pomalowany - nietypowo jakby cały czas
był mokry wizualnie wychodzi to super
– Tel. 0 511 036 326
■ Fiat punto 95r. 3300+ opł. - auto sprowadzone 3 drzwiowe kolor czerwony, poj
1100cm. przeb. 118 tys 1x airbag – Tel.
0 516 346 494
■ Renault Twingo 93 - Sprzedam Renault
Twingo 93, poj.1200cm kolor czarny rok
w kraju ważne opłaty cena 3800 Tel. 0
516 34 64 94
■ Opel kadett 91/97 1400+gaz - poj
1400+ gaz butla w kole zapasowym, 4
drzwiowy ważne opłaty - cena 1200 zł
Tel. 0 516 346 494
■ Peugeot 207 2007r. 36.900+opł
- Witam ! Sprzedam Peugeota 207
Sporty 1.4 16v 90KM , Auto jest bogato
wyposażone : 6xAirBag , ESP , ABS , Alarm
, Klimatyzacja , Alufelgi i wiele innych
dodatków . Cena 36.900 zł. + opłaty Stan
idealny Marek 0 604 083 398
■ Cinquecento - 700, stan techniczny
idealny, żadnej rdzy, ekonomiczny, rok 94,
niebieski. Cena 2200 zł. Tel. 0 886 719
646 lub 075 75 58 907 – Ania
■ Peugoet 206 z automatyczną skrzynią
biegu, autko w stanie idealnym 2000 rok
serwisowane, po wymianie wszystkich
części, garażowane, właścicielka nie
paląca. Gorąco polecam. Więcej informacji
– Tel. 0 604-863-303 lub 662-203-563
– Ania
■ Części mercedes 190 - Posiadam
wszystkie części z demontażu Mercedesa 190 – Tel. 0 504 554 515 lub GG:
8565169 – Daniel
■ Bmw e-36, części - przedni i tylni
zderzak, reflektory, halogeny, el. lusterka,
koła stalowe, części silnika 1,6-1,8 m-40,
komputer, przepływomierz – Tel. 0 607
756 616
■ Elegant z 1997 r kolor czerwony
w ciagłej eksploatacji, blokada multi
louck, stan techniczny dobry. – Tel. 0
787 920 100

Fiat cinquecento 900 - srebrny metalic, 900cm3, przebieg 130 tys, centralny
zamek, alarm, blokada skrzyni biegów,
elektryczne szyby, tylne szyby uchylne, po
przeglądzie w maju, nie wymaga wkładu
finansowego, nowe radio cd cena 3000
zł do negocjacji – Tel. 0 604 797 463
– Właściciel
■ Opony zimowe 175/70 r13 - Zimowe
opony Continental. 2 sztuki. Bieżnik 6 mm.
Sprzedam razem z felgami. Tel. 788 142
771 Cena 60 zł sztuki
■ Polonez caro - stan bdb 1
wł,1999r,100000 przebieg, opony
zimowe, hak radio zadbany, cena 3300zł
– Tel. 0 509 931 806
■ Opel kadett 91/97 1400+gaz - 5
drzwiowy kolor grafitowy, butla w miejscu
koła zapasowego, przegląd ważny do
24,11,07 oc 19,12,07,do małych poprawek reperaturki. cena 1200zł – Tel. 0
516 346 494
■ Renault Twingo 93 3700zł - kolor
czarny, poj 1200cm.auto rok w kraju
ważne opłaty cena 3700 zł Tel. 0 516
346 494
■ Daewoo Tico - tanio sprzedam z 97 r.
przebieg 180 tys. nowa chłodnica, stan
dobry, cena 2500 (do negocjacji), auto
dla początkujących kierowców Tel. 0
505 160 089
■ Cinquecento 700 – 95r przebieg
106tys., bezwypadkowy, krajowy, kolor
malinowy. Ważny przegląd i OC. Stan blachy bdb.Stan silnika dobry (do drobnych
poprawek mechanicznych). Zadbane
wnętrze. Dodatk. wyposaż.: blok. skrzyni
biegów, blok. elektryki – Tel. 0 698785-926
■ Fiat Cinquocento rok produkcji 1997,
poj. 700 kolor biały, rodiomagnetofon,
przyciemniane tylne szyby, stan dobry
zarejestrowany i ubezpieczony. Cena
2.900 zł. do negocjacji – Tel. 0 509 282
640 - Elżbieta
■ Peugot 405 - rok produkcji 1992,
kolor grafitowy metalik, RO+CD, ABS,
szyberdach, elektryczne szyby, centralny
zamek, stan bardzo dobry, zarejestrowany
i ubezpieczony. Benzyna + gaz. Cena
4.500 zł do negocjacji – Tel. 0 506 166
013 – Staszek
■ Mercedes 190 automat 2700zł mercedes 190 rok. prod 1987/95,poj
2300cm automat. wspomaganie, c-zamek
+ alarm, el. szyberdach, alu felgi ważne
oc i przegląd spalanie na 100km/do 12
litr. cena 2700.do uzg. tel.0/516 346
494 – Bartek
■ Vw passat kombi 1,9 tdi - fajne auto
– 22800zł – Tel. 0 603 187 280
■ Opony zimowe z felgami 155/13
- opony zimowe z felgami 4x100 155/13
220zł – Tel. 0 691 125 465 - Opony
z felgami
■ Firestone witer (roczne) - Sprzedam
2 opony zimowe FIRESTONE WINTER
185/60 R14 kupione pod koniec 2006
roku. Są w stanie idealnym. Cena okazyjna
i do uzgodnienia. GG: 5188888 Tel. 0 698
628 403 – Michał
■ Opel Corsa B - rok 1996, poj. 1200,
zielony metalik, airbag, zarejestrowany w
kraju od 2005r, stan dobry, cena 6600zl
– Tel. 0 888 551 829
■ Mitsubishi sigma 94r kombi - luksusowe bogato wyposażone auto w bardzo
dobrym stanie technicznym i wizualnym
[V.6 170KM 3.0] Cena: 6.300 zł. +
opłaty [ok. 1.100 zł.] Tel.0 790 799 040
- SIGMA 6.300zł
■ Renoult 19 Cabrio, rok 1992, poj 1700
benzyna, zarejestrowany, cena 2600zl Tel.
0 888 55 18 29 - Jarek
■ Bridgestone 16 - 2 opony 265/70
R16, w stanie dobrym, bieżnik 9 mm.
Możliwość wysłania zdjęć. Idealne do
terenówki – Tel. 0 501 74 25 24 lub
buzka20011@wp.pl - Ela
■ Audi 80 b3 - części - Do sprzedania
mam części z demontażu do Audi 80 B3
■

2.0i - silnik, części blacharskie i inne.
Więcej informacji 0-785-465-111
■ Audi 80 b3 - alufelgi 5 szt. - do sprzedania mam komplet 5 szt. alufelg do audi
80 B3 15\" + 2 opony letnie 205/55
gratis. Cena kompletu 400zł – Tel. 0
785-465-111
■ Citroen saxo - Sprzedam Citroena Saxo
1.1, IA, Hatchback, czerwony, rok produkcji
2002, 3 drzwiowy, w bardzo dobrym
stanie, I właściciel, bez wypadku. Tel. 604
988 191. Cena do negocjacji. Komplet
opon zimowych - Renata
■ Polonez caro - 1999r 1.6 benzyna,
100000 przebiegu, stan bdb., 1 właściciel, hak, imobilaiser, 2kpl opon, dużo
nowych części CENA 2800 – Tel. 0 509
931 806 - Marek
■ Fiat Tempra 1.6 i - silnik - Do sprzedania mam silnik (350 zł) i inne części:
maska przód, drzwi, układ wydechowy.
Więcej informacji 0 785 465 111
■ Przyczepa bagażowa - Sprzedam przyczepę bagażową, produkcji NRD, model HP
400.01/2, ładowność 310, rok produkcji
1990. Cena do negocjacji - Tel. 0 602 583
819 – Tadeusz
■ Felgi 13 Renoult 19 - Sprzedam felgi
13 do Reno19 sztuk 4 - cena za komplet
100zl Telefon 0 510 354 954 – Andrzej
■ Astra Opel - Sprzedam Opel Astra 1996
r. 691 772 904
■ Opel Vectra - 1990 1.6 benzyna
uszkodzone sprzęgło poza tym sprawny
cena 1600zł – Tel. 0 792 159 839
■ Nissan Sunny 1994 r - uszkodzony
- 1.4 16V 3 drzwiowy uszkodzony przód
pojazdu cena 1400 zł – Tel. 0 886
418 051
■ Mercedes 124 200d. - Sprzedam Mercedesa 124 200D. Rok prod.1991-cena
7.400 zł. Tel. 0 607 411 208
■ Mercedes190 - 2.0 benzyna. centralny
zamek, alufelgi, ABS, elektr. szyberdach,
atrakcyjny wygląd. cena 5600zl. Tel. 0
693 307 360
■ Audi 80 B3 TD. Intercooler, chłodnic
oleju, hak, wspomaganie, centr. zamek,
bordowy met., azdbany - pierwszy właściciel w kraju, stan b.dobry,214 tys. km
oszczędny, zadbany. Cena. 8000 zł - Tel.
0 668 412 858 qman32@vp.pl
■ Polonez caro plus gsi - Granatowy
metalik, gaz, oryg. lakier, zbiornik gazu
poj. 40 l, immobilizer, wspomaganie
kier., po remoncie układu wydechowego i
hamulców, welurowa tapicerka, zadbany,
aktualne OC, przegląd do luty 2008
r.opony zimowe w stanie b. dobrym, garażowany, stan b. dobry Pieńsk - Tel. 0 600
852 514, 0 757 798 082 - Wojciech
■ Opel omega kombi 1992r - wszystkie części z demontażu - most-150zł
– maska - 50zł - silnik(214 tyś km)-400zł
– skrzynia - 150zł -alternator, rozrusznik,
blacharka, chłodnica i inne - Tel. 0 661
334 123
■ Honda civic 1,5 16V HATCHBACK
- rok 1993. Autoalarm, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka. Kolor srebrny
metalik. Stan dobry. Cena do uzgodnienia.
- Tel. 0 502 726 416
■ Opony zimowe - Sprzedam opony
zimowe szt. 2 ( prawie nowe) firmy
KLEBER wym. 155/ 70 R13 tel. - Tel. 0
691 040 467
■ Ford Escort 3 drzwiowy 1,4 rok produkcji 1991 Stan dobry , po wymianie
prawego drążka z końcówką, nowy pasek
klinowy opony na tylnej osi nowe rura
wydechowa (na gwarancji), nowy łącznik
stabilizatora, tuleje na wahaczach telefon
kontaktowy 516-187-236 cena 2,900 do
negocjacji
■ Części Honda Civic 90 - maskę przednią i klapę bagażnika - Tel. 0 695 837
419 - Jakub
■ Fiat Punto i 95r. zobacz, przebieg 136
tys, zadbany, elektryczne szyby, wersja 5
- drzwiowa, uszkodzony przód, cena za
całość 2300zł - sprzedam w całości lub
na części - Tel. 0 787 233 050

Poloneza atu 97r. 1.6 1997 r. Benzyna
+ gaz, garażowany, bez rdzy, kolor khaki,
ubezpieczony do końca lutego 2008r.,
przegląd do 16.08.2008r. Cena 1900 zł
do negocjacji Tel.0 607 286 776
■ Nissan Sunny 1600 z 1995 - części
- 16V silnik skrzynia 5 zawieszenia wspomaganie i inne - Tel. 0 885 588 345
■ Bagażnik na 6 par nart dla starszego
modelu samochodu - mocowany do
rynienek. Bagażnik kompletny, zakonserwowany - używany 1/2 sezonu. - Tel. 0
606 104 186 Jelenia Góra
■ Ford Eskort 96 combi diesel zarejestrowany w Polsce ubezpieczony, 2 airbag,
wspomaganie, immobiliser, centralny
zamek, welur, stan bardzo dobry, nie
wymaga wkładu finansowego cena 7200zł
wiadomość - Tel. 0 510 719 733
■ Koła zimowe - Mam do sprzedania
koła zimowe 155/70 R13 2x firestone i
2x condor. Felgi pasują do Opla i VW. - Tel.
0 697 131 022
■ Mazdę 323 z 1996 roku. Silnik
1.3 16V. Elektryczne szyby, centralny
zamek,regulowana kolumna kierownicy,
nowy wydech. Mały, ale dynamiczny
silnik. Kolor czerwony. Auto sprowadzone,
niemieckie tablice ważne do 17.11.2007.
Cena to tylko 4450 zł - Tel. 0 509 698
353
■ Sprzedam Hyundai Lantra z 1993 r.
1.5, centralny zamek, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, immobiliser,
poduszka powietrzna, radio, kolor niebieski metalik, sprowadzony. Jeździł
nim jeden właściciel, starszy Niemiec.
Niemieckie tablice ważne do 22.11.2007
- Tel. 0 509 698 353. - Marek
■ Nissan Primera 1.6 + gaz - więcej na
609 325 082 - gar
■ Nissan Sunny 1994 - części - sprzedam
części do Nissana Sunny n-14 1994 rok
1600 16 V - Tel. 0 886 418 051
■ Izotermy samochodowe, różne wielkości, możliwość sprzedaży z agregatami
chłodzącymi firmy THERMOKING. Bardzo
dobre ceny - Tel. 0 509 057 984, lub
mailem: piotr@fromako.pl - Piotr Jońca
■ Star 1142 z 1996 roku. Zabudowa
izotermiczna firmy Matczak na 12 Europalet. Auto w dobrym stanie technicznym,
przednie koła bezdętkowe, tachograf.
Pierwszy właściciel. cena 9000 - Tel.
0 509 057 984 mail piotr@fromako.pl
- Piotr Jońca
■ Star 742 sprzedam - Samochód chłodnia z agregatem chłodzącym Thermoking.
Rok produkcji 1995, pierwszy właściciel,
koła bezdętkowe, auto w dobry stanie.
- Tel. 0 509 057 984 mail-piotr@fromako.
pl - Piotr Jońca
■ Cinquecento,700, rok 94,uchylne
tylne szyby, mono-wtrysk, zadbany,
niebieski, ekonomiczny, bez żadnej rdzy.
Cena 2000zl(do uzgodnienia) - Tel. 0
886 719 646
■ Fiat 126 elegant z 1997 r ważne oc.,
brak badań technicznych - cena 600 zł
możliwa zamiana na telefon komórkowy
- taniej nie będzie - Tel. 0 798 920 100
■ Astra Opel 1400 1996, gaz - Tel. 0 691
772 904 cena 6600 - Mark1005
■ Kompletne koła - Opony zimowe
185/65/14 na felgach stalowych po
jednym sezonie - Tel. 0 508 240 827
- Andrzej
■ Fiata Cinquecento, rok 94, pojemność
700, ciemno - niebieski, stan bardzo
dobry, świeżo po przeglądzie. Auto ekonomiczne, bez żadnej rdzy. Cena 1900zl
(do uzgodnienia) - Tel. 0 886 719 646
- Tel. 075 75 58907
■ Silnik Peugeot 205/306 z osprzętem
poj.1400 rok prod. 1993. cena. 450 zł
skup samochodów całe lub uszkodzone
każdy model i rocznik brak oc. i przeglądu
handel częściami – 0 516 34 6 494
■ Skoda forman 135L rok prod. 1994
benzyna przegląd i ubezpieczenie aktualne
w ciągłej eksploatacji cena 1200zł do
negocjacji- kontakt 0 607 519 384
■

Opel Tigra 1,4, rok produkcji 96,
przebieg 170 tys., kolor żółty, niepalne,
sprowadzona - 3 lata w kraju użytkownik
kobieta - Tel. 0 507 319 309
■ Sprzedam lub wypożyczę lawetę
produkcji niemieckiej KLAGIE, 2500 DMC
ładowność 2000kg, uchylna platforma
aluminiowa (pełna podłoga) stan bardzo
dobry cena 7.500 zł lub 100zł/doba
JELENIA GÓRA Tel. 0 888 604 633
■ Ford Orion 1992 - 1992 składak
grafitowy 1,4+gaz c. zamek, welur,
szyberdach, hak po wymianie sprzęgła
, klocków, tarcz, ekonomiczny, nowy
przegląd i ubezpieczenie 3000 zł lub
zamiana na inny z gazem Lubań - Tel. 0
888-227-115
■ Felgi stalowe różne auta - VW Golf
2, 3 Jetta, Opel Vectra A, Opel Astra,
Mazda 323F, Mazda 323, Mercedes
124, 190 - Tel. 0 504 554 515 lub GG:
8565169 – Daniel
■ Opel Kadet rok prod. 1990. pojemność 1.4 benzyna. na oponach zimowych
zadbany , szyber dach. kolor biały. cena
do uzgodnienia - Tel. 0 510 363 039
■ Passat kombi - pilnie sprzedam rok
1990 1.9D - Tel. 0 504 890 752
■ Instalacja gazowa - instalacja gazowa
z vw golfa,2 letnia kompletna z pełną
dokumentacją - Tel. 0 663-636-625
■ Bmw e-36,częśći - przedni i tylni zderzak, reflektory, halogeny, el. lusterka,
komputer do 1,6 L, przepływomierz do
1,6 L, części silnika 1,6-1,8 L; m 40, koła
stalowe 15-tki - Tel. 0 607 756 616
■ Audi b4 - spojler - ze stopem w kolorze srebrnym, świeżo po lakierowaniu
w stanie idealnym - chce tylko zwrot
kosztów lakierowania - cena 110 zł - Tel.
0 668 603 990
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Auta całe i powypadkowe osobowe i
dostawcze po 92 r. oraz motory stałe,
aktualnie e-mail 888auto@poczta.fm Tel.
0 601 742 156
■ Lawetę lub auto lawetę może być
do remontu tylko zarejestrowana Tel.
601 742 156
■ Busa skrzyniowego może być uszkodzony lub do poprawek do kilku tys. zł.
– Tel. 0 603 99 55 92
■ Vw golfa 3 chętnie diesel może być
uszkodzony lub do poprawek do 5 tys.
– Tel. 0 603 99 55 92
■ Mercedesa 124 diesel zarejestrowany
w kraju i bezpośrednio od właściciela,
proszę w ofertach podać model, kolor,
rocznik, cenę - Warszawa Tel. 0 507
960 348
■ Fiata 126p - gg 5733667 – Rafał
■ Jelenia Góra - auta całe - powypadkowe, niesprawne w całości na
części odbieram własnym transportem
z Jeleniej Góry i okolic - Tel. 0 885
588 345
■ Cęści do Golfa II - przednie drzwi
od strony kierowcy, błotnik od strony
kierowcy, grill i klosz od strony kierowcy,
tanio! odpisuje na smsy - Tel. 0 607
461 674
■ Maluszka 126 - gg 5733667 - Rafał
■ Skodę po wypadku - felicie, fabie,
oktawie - Tel. 0 515 396 594 - autoczesci123@vp.pl
■ Auto z automatem – ( skrzynią
biegów) Rok produkcji od 1996 i cena
do 7000zł. pisać na adres barikelo@
vp.pl - Mateusz
■ Opony zimowe do RENAULT MEGAN
z felgami w dobrym stanie niedrogo
- ROBSON_36@poczta.fm
■ Samochody całe uszkodzone do
poprawek lub na części odbieram własnym transportem z jeleniej gory i okolic
do 60 km - Tel. 0 663 396 779
■ Motorower dla dziecka 11-12 lat ,
najchętniej typu cross. Nie interesuje
mnie mini pocket. Sprzęt może być bez

dokumentacji w rozsądnej cenie sprawny
lub uszkodzony - Tel. 0 500 278 951
■ Golfa kombi - rok 1994 do 1996
pojemność 1900ccm 66kw turbo diesel przebieg do 190 tys. km cena do
9.500zł. - jan_ek10@wp.pl
■ Auta - Stan obojętny - zdecydowanie
oc. i przegląd nie istotny - Tel. 0 787
233 050
■ Zezłomuję przyjmę każde - własny
transport, szybka realizacja, zdecydowanie - Tel. 0 787 233 050
■ Każdy model i rocznik całe lub
uszkodzone brak oc. i przeglądu handel
częściami własny transport Jelenia Góra
e-mail:autodoktor@vp.pl - Tel. 0 516 34
64 94 - Bartek
■ Busa skrzyniowego - może być do
remontu do kilku tys. zł. - Tel. 0 603 99
55 92 - Roman
■ Golfa 3 - chętnie diesel - może być
uszkodzony lub do poprawek do 5 tys.
zł. Tel. 0 601 742 156
■ vw t2 lub t3 - skrzyniowy lub dubel
kabinę - Tel. 0 601 742 156
■ Części do Opla Astry 96 - 1.7 diesel:
podstawa mocowania pompy wspomagania, podstawa mocowania filtra oleju,
łapa silnika-prawa strona, zbiornik płynów wspomagania - Tel. 075 6426171
■ Auto do 800zł - Samochód sprawny
w dobrym stanie - Tel. 0 669 367 277
lub gg 7558350
■ Budę do bmw e30 - w dobrym stanie
najlepiej na kołach - może być z uszkodzonym silnikiem lub bez w grę wchodzi
tylko wąska lampa z tylu najlepiej 2
drzwiowa - Tel. 0 783 572 254
■ Ciągnik rolniczy, najlepiej URSUS.
Kontakt pod numerem telefonu: 889893-553 - Tomek
■ Felgi do Fiata Punto 2 - Rozmiar: 13
cali / 4x98 / 5J-ET35 - Tel. 0 509 480
284 - Andrzej
■ Fiata 126p (malucha) do 300 zł - Tel.
0 698-057-914 - Munir
■ Opony zimowe - r12 do Fiata 126p
- Tanio mogą być razem z felgami kontakt
pantera18@onet.eu - Edyta

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Golfa3 z gazem wersja Hatchback
rok.94 na Golfa 3, ale w kombi i w DTI.- Tel.
0 500 289 971 - LB
■ Ford Orion 92 składak - grafitowy
metalic,1,4+gaz - c.zamek, szyberdach,
welur, po wymianie sprzęgła, klocków,
tarcz, przegląd ważny rok ekonomiczny
3000 zł lub zamienię na inny z gazem
Lubań - Tel. 0 888 227 115
■ Zamienię/sprzedam golf III + gaz
- 94 rok, 1.4, 3- drzwi, fioletowy metalik,
wspomaganie, szyberdach, koła zimowe,
zadbany - zdjęcia na meila na podobne
auto w podobnej cenie koniecznie 4drzwiowe - Tel. 0 508 500 506
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3
pokojowe 62m2 na Zabobrzu ul Kiepury
I piętro – Tel. 0 606 360 443
■ Mieszkanie 3 pokojowe – 50 m2 w
centrum – Tel. 0 505 117 257
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
– 75m2, dwupoziomowe, taras, balkon,
garaż, pomieszczenie gospodarcze
- sprzedam lub zamienię na kawalerkę
265 tys. – Tel. 0 503 169 232
■ Pensjonat Świeradów - Dwa nowe
domy (450m2), jeden przystosowany
pod wynajem pokoi gościnnych, połączone
garażem i salą. Dobudowany obiekt
handlowy. Nieruchomość wykończona w
wyższym standardzie. Istnieje możliwość
dobudowania budynku ok. 8x20 – Tel.
0 662 954 401 lub marceb1@wp.pl
2.6 mln
■ Gospodarstwo rolne - Gospodarstwo
Rolne w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej o powierzchni 4.64h. (objęte

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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dopłatami bezpośrednimi) – Tel. 0 698
265 036
■ 2 pokojowe 45m Karłowicza - Mieszkanie na bardzo wysokim parterze w ładnym
miejscu, słoneczne, rozkładowe – Tel. 0
516 722 333
■ Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze II
- Mieszkanie na ul. Karłowicza - 45m2
na bardzo wysokim parterze słoneczne
rozkładowe Tel. 0 516 722 333
■ Nowy dom Karpacz/Ścięgny - Nowobudowany dom na pięknej widokowej działce,
Śnieżka i cała panorama Karkonoszy. W
spokojnym, cichym miejscu, pod laskiem.
Stan deweloperski, dom 147 m2, ciekawa
architektura, działka 1211 m2, 575 tys.
Tel. 0 608 254 483 - właściciel
■ Magazyn 192m2 – Ul. Jagiellońska 27
– Tel. 0 601 910 813
■ 2 pokojowe Mysłakowice - bezczynszowe 57m2 z garażem i ogródkiem 105
tys. - Tel. 0 693 056 760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie w Janowicach Wlk - Sprzedam mieszkanie bez czynszowe z c.o, trzypokojowe z ogrodem i murowaną altaną.
Tel. 0 694 172 156 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie w Szklarska Porębie Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 80m2
bezczynszowe, 140 tys. Tel. 0 693 056
760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 57m2 w centrum Jeleniej
Góry - trzypokojowe na ul. Pocztowej po
remoncie. 180 tys. Tel. 0 693 056 760.
N.J. - Andrzej
■ Działka Jeżów - działka budowlana
Jeżów Sudecki Tel. 0 606 661 643
■ Mieszkanie centrum 600 052 204
– 71m 3 pokojowe Tel. 0 600 052 204
lub dorota@gnkjgora.com
■ Działka Zachełmie - Działka 1,3 HA Tel.
0 600 052 204
■ Działka budowlana w Jeżowie - Sprzedam dwie działki budowlane w Jeżowie
Sudeckim 1700 m2 , 1500m2. Media
przy działkach. Pięknie położone. Z widokiem na panoramę jeleniogórską i góry.
Cena do uzgodnienia. Tylko konkretni w
zakupie. Tel. 0 885-516-568. Ps. Miejsce
wybudowania domu wpływa na wartość
domu! - Artur
■ M5 na Kiepury - bezczynszowe mieszkanie 4 pokoje 93metry w bloku dwurodzinnym przy Kiepury Tel. 0 696 265
244 - właściciel
■ 2 pokojowe centrum sprzedam - 2
pokojowe 50m po remoncie I p. balkon
posesja ogrodzona cena 190 tys. sprzedająca
■ Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
- 40 m2 cena 130000 zł – Tel. 0 508
240 828 N.S
■ 2 pokojowe centrum sprzedam ścisłe centrum po remoncie Ip. balkon,
ogrodzona posesja cena 190 tys. Tel. 0
696 603 702 - sprzedająca
■ Magazyn przenośny sprzedam - przefabrykowany o wymiarach 8x15x3 w bardzo
atrakcyjnej cenie Tel. 502 601 504
■ Atrakcyjny obiekt turystyczny o
powierzchni 1671 m2 na działce 2 ha.
Atrakcyjne położenie, Obecnie prosperujący pensjonat, posiadający, 27 pokoi
z łazienkami, i duże zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne - Tel. 0 501 181
159 - Anatola
■ Działka w centrum - tanio - Sprzedam
działkę - 254000 m2 pod zabudowę handlowo - przemysłową w centrum miasta
- blisko Centrum Handlowego. Doskonałe
położenie. Cena poniżej wartości wyceny.
Emilia Tel. 0 603 925 484
■ Pensjonat w Szklarskiej Porębie Sprzedam lub wydzierżawię dom mieszkalno-pensjonatowy w Szklarskiej Górnej.
8 pokoi plus mieszkanie. Sprzedaż 775.000. Wynajem 4500. zł. Tel. 0 501
181 159 - Anatola
■ Pensjonat po remoncie tanio - Sprzedam pensjonat po kapitalnym remoncie
w dobrym miejscu Karpacza. Obiekt na
40 osób wraz z węzłem kuchennym ,
jadalnią i pomieszczeniami dodatkowymi.

Zagospodarowana działka + parking dla
autokarów - Artur 0 790 432 315
■ Pensjonat 2200000 na 40 miejsc
- Sprzedam pensjonat w Karpaczu na 40
miejsc. Kuchnia z zapleczem , jadalnia ,
salon , mieszkanie właściciela. Działka
zagospodarowana z parkingiem dla autobusów. Krzysztof 0 790 432 315
■ Łysa Góra - Dziwiszów - przepięknie
położone 3,57 ha pod inwestycje turystyczne na terenie Stacji Narciarskiej
,,Łysa Góra" w Dziwiszowie. Pośrednikom
dziękuję. Informacje Tel. 0 603 954
845
■ Mieszkanie 3 pokojowe Jelenia Góra
- Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w
Jeleniej Górze na Zabobrzu, I piętro, 51
m2, rozkładowe. Cena 175000 zł. Tel. 0
504 891 144 - NC
■ Kawalerkę na Zabobrzu 27m , po
remoncie, 110000 zł, Tel. 0 694 609
410
■ Działka Zachełmie 4300m2, możliwość uzbrojenia , 50zł/m - (075) 75
33 706
■ Gospodarstwo w Jeleniej Górze o
powierzchni 4.64h. w Jeleniej Górze
w skład którego wchodzi w/w. areał i
budynek mieszkalno gospodarczy przy ul.
Wrocławskiej Tel. 0 698 265 036
■ Kopaniec - działkę budowlaną 2000 m,
atrakcyjna lokalizacja 15 km od Jeleniej
Góry, 8 km od Szklarskiej Poręby. cena
24000 do uzg.kontakt 798920100
- gyros
■ Mieszkanie przy deptaku - Sprzedamy
mieszkanie 2 pokojowe w centrum, przy
deptaku. I piętro, wygodne w ciekawym
miejscu. 197 tyś zł Remigiusz Rychlewski
NŻ – Tel. 0 501 736 644
■ Mieszkanie w Barcinku 2 pokojowe za
70 tys. – Tel. 0 664 492 829 - Ania
■ Do sprzedania kiosk typu Alaska cena
13000 zł- do uzgodnienia, możliwość
najmu cena 1000 zł miesięcznie więcej
informacji 605 540 537, 691 061 985
lub 075 755 63 10 - właściciel
■ Kawalerka 105 tys. Zabobrze III
- sprzedam ekskluzywna kawalerkę
- parter, 21m2 jeden pokój z aneksem
kuchennym. w kuchni meble robione pod
wymiar na zamówienie, pół roku temu
przeszła kompletny remont, w łazience
kabina, niski czynsz. Tel. 0 664 477
800 - Patrycja
■ Okazja obiekt przemysłowy - powierzchnia zabudowy 700 m2, działka 2100 m2,
hale produkcyjne, chłodnie, pomieszczenia
socjalne i biurowe, rampy. Obiekt przyłączony do miejskiej oczyszczalni ścieków.
Adres: ul. Mickiewicza Świerzawa woj.
dolnośląskie. Kontakt: e-mail:bobowskiw@
tlen.pl Tel. 0 785 636 539 - V2
■ 4 pokojowe Zabobrze + duży przedpokój na Zabobrzu 80m2, X piętro ( dwie
windy). W grę wchodzi również zamiana
na 2 pokojowe z dopłatą. Cena do uzgodnienia. Tel. (75)76 73 172 - Alicja
■ Kamienica w centrum J.Góry - Sprzedam dwie bardzo ładne kamienice w
Centrum Jeleniej Góry . Doskonałe miejsce
i doskonały stan. Cały czas w eksploatacji.
Pierwsza za 1200000 zł , druga za
1866000 zł. Warto dzwonić: Emilia 0
603 925 484
■ Kawalerkę - kawalerka na parterze,
powierzchnia 21m2, luksusowa, pokój z
aneksem kuchennym, meble w kuchni
na zamówienie na wymiar, mieszkanie
po kapitalnym remoncie, szafa wnękowa
z lustrem typu komandor. w łazience
kabina, powierzchnia łazienki 5m2. mogę
wysłać zdjęcia na maila, Tel. 0 664 477
800 - Patrycja
■ Mieszkanie - Sprzedam mieszkanie 76
m2 do remontu w Nielestnie koło Wlenia,
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka,
garaż i ogródek - mieszkanie słoneczne,
ustawne - Tel. 663 940 386
■ Dwupokojowe - Do sprzedania mieszkanie na Zabobrzu , II piętro , pow.45

m tel. 515 570 821 - pośrednik 515
570 821
■ M4 - bez pośredników bardzo ładne
mieszkanie 83m 2 z dużym tarasem 35
m2i balkonem II p na Zabobrze III , 50m
od ZUS-u, cegła. Za dodatkową opłatą
stanowisko garażowe Cena mieszkania
295 tys. Tel. 0 512 227 372
■ Lokal 120m2 blisko centrum – ul.
Chrobrego koło Flory – Tel. 0 604 358
155
■ 57m2 105 tys. Mysłakowice b/czyn
- Sprzedam mieszkanie 2 piętro z ogrodem
i garażem - Tel. 693 056 760
■ Mieszkanie dwu pokojowe w Mysłakowicach - 106000 – Tel. 0 661 025 928
■ Mieszkanie 58m2 za 50 tys. zł. w centrum Lubomierza, ogrzewanie sieciowe, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, pierwsze piętro,
Cena 50000 zł. Tel. 0 609 152 257
■ Pensjonat Karkonosze - dom mieszkalno pensjonatowy w ładnej miejscowości podgorskiej 280m działka 5700m Tel.
600 052 204 lub dorota@gnkjgora.com
- Dorota 0 600 052 204
■ Garaż w Cieplicach - Garaż na osiedlu
Barlickiego. Kanał, prąd, wentylacja, okno
z kratą Tel. 509 907 119 - Marcin
■ Mieszkanie za 70 tys. - W Barcinku 2
pokojowe do zamieszkania od zaraz Tel.
0 664 492 829
■ Sprzedam działkę pod budowę w
Łomnicy cena 45000 zł Tel. 0 696 776
840 - Robert
Mieszkanie 37m2 – parter
(C.O. Gazowe) po kapitalnym remoncie – okolice
Małej Poczty
– Tel. 0 660 670 990

Magazyn 192m2 – Tel. 0 601 910
813
■ Dom w okolicach Szklarskiej Poręby,
bez pośredników. Kontakt pod nr Tel. 0
781 448 359 – Właścicielka
■ Dom na wsi do remontu - nad Zalewem
Złotnickim, duży do remontu, prąd, studnia, szambo. Cena 80 tys. zł info 0 792
529 791 - Artur
■ Mieszkanie 3 pok. Zabobrze III - Sprzedam ładne mieszkanie 3 pokoje - 63 m2
- Tel. 0 506 714 649
■ Mieszkanie w Sobieszowie - Mieszkanie
na I piętrze o pow. 58 m2 w budynku wielorodzinnym. W skład mieszkania wchodzą
przedpokój, dwa pokoje, kuchnia oraz
łazienka z wc. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. W cenie
pozostaje kuchnia w zabudowie oraz szafa
znajdująca się w sypialni. Czynsz 80 zł.
- NJ Justyna: Tel. 0 792 167 494
■ Sprzedam dom – okazja - tylko dla
zainteresowanych dużym domem 320m2,
działka 5200m2 w okolicach Jel. G. Tel. 0
757 833 050 - właściciel
■ Budynek - dom weselny - Budynek o
pow. ok. 565 m2, osadzony na działce o
pow. 1200m2, znakomicie nadający się na
dom weselny. Parter: 5 pokoi, pomieszczenia gospodarczych, kuchnia oraz łazienka.
Na I i II piętrze: 3 duże pomieszczenia oraz
ogromny strych do zagospodarowania.
Ogrzewanie CO z kotłownią. Cena: 465
tys. zł. Tel. 0 792 167 494
■ Mieszkanie willowe - Willowe mieszkanie w Szklarskiej Porębie o pow. 140 m2.
Na mieszkanie składa się salon, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój oraz
pomieszczenie gospodarcze. Ogromnym
atutem jest lokalizacja w spokojnej okolicy z pięknym widokiem na całe pasmo
Karkonoszy oraz Izery. Cena:350 000zł
–Tel. 0 792 167 494
■ Bliźniak - Dom 5 km od Jeleniej Góry o
pow. 186 m2 z balkonem oraz tarasem z
wyjściem na piękny ogród o pow. 500 m2.
Parter: 3 pomieszczenia gospodarcze oraz
garaż. I piętro: Duży przedpokój, salon,
kuchnia z jadalnią oraz wc, II piętro: trzy
pokoje oraz duża łazienka. Cena 413 tys
■

zł. (do negocjacji). - NJ Justyna Tel. 0
792 167 494
■ Dom w Piechowicach - Dom 150 m2
osadzony na działce 850 m2. Na działce
znajdują się dwa garaże (wolnostojący
40 m2, drugi mniejszy przyrośnięty do
domu). Budynek nie wymaga wkładu
finansowego. Na wnętrze domu składa
się: ganek, przedpokój, salon z jadalnią,
kuchnia, łazienka, wc, 4 sypialnie i
garderoba. Cena: 465tyś zł - NJ Justyna
Tel. 0 792 167 494
■ Dom wiejski Zachełmie - Do sprzedaży
wiejski dom u podnóża góry Chojnik,
przedwojenny wymagający remontu z dużą
stodołą idealną do adaptacji na dowolne
cele. Doskonały na agroturystykę lub dom
rodzinny. Rychlewski Remigiusz NŻ 0 501
736 644 - Rychlewski Remigiusz
■ Kawalerka 95000 - Kawalerka w
Sobieszowie 26m parter, blok po termomodernizacji czynsz 143 zł wymienione
okna. Tel. 0 603 788 610 Małgorzata
■ Kawalerkę 35 m2 Jelenia Góra - Tel.
664 94 64 62 - Ewelina
■ Dom Szklarska Poręba - Połowa domu
przedzielona w pionie o pow. 101 m2,
do którego należy w całości ogrodzona
działka o pow. 657 m2. Dom składa się:
ganek, przedpokój, łazienka, duża kuchnia,
salon, 2 pokoje sypialniane, strych. Ogrzewanie tradycyjne. Dach z blachy. Ogólny
stan domu do remontu. Cena: 167000 zł
- NJ justyna Tel. 0 792 167 494
■ Mieszkanie 3 pok. zabobrze III - Sprzedam ładne mieszkanie 3 pokoje - 63 m2
na czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu
III. Tel. 0 506 714 649
■ Działka w centrum - tanio - Sprzedam
działkę pod zabudowę przemysłowo handlową (także wielko powierzchniową).
Centrum miasta - blisko dużego Centrum
Handlowego. Emilia 0603 925 484
handel/przemysł
■ Pensjonat w Karpaczu 1500000
- Sprzedam pensjonat po kapitalnym
remoncie na 40 miejsc (pokoje z łazienkami) z węzłem kuchennym i jadalnią.
Działka + parking dla autokarów. Pomieszczenia dodatkowe. Artur 0 790 432 315
- 0 790 432 315
■ Mieszkanie w J.Górze 147.000 Sprzedam mieszkanie w Jeleniej Górze za
147.000 zł. Ładne częściowo po remoncie.
Dorota : 0502 769 096
■ Pensjonat za 900000 (Karpacz)
- Sprzedam pensjonat w Karpaczu za
900.000 zł. 18 pokoi , jadalnia , kuchnia
, salon , inne pomieszczenia. Działka 800
m.kw.( możliwość dokupienia nawet ok. 3
ha ziemi ) - Krzysztof 0 790 432 315
■ Działki siedliskowe - Trzcińsku, Wojcieszycach, Dziwiszowie, Mysłakowicach,
Ścięgnach oraz rolne w Łomnicy. Ceny
od 5,35zł.m2 Tel. 0 511 277 326 bez
pośrednictwa - posesja
■ Sprzedam działkę budowlaną - Sprzedam działkę budowlaną w Komarnie
(600m od granic Jeleniej Góry) z projektami i pozwoleniami na budowę, działka
1600mkw., skrzynka ZK, studnia cena
100 tys. zł bez negocjacji Tel. 0 502 786
897 - Paweł
■ 3 pok. Cieplice - Mieszkanie po remoncie 55m2, 3 pok., nowa kuchnia z AGD,
balkon. Cena 210 tys. Polecam – Tel.
501 181 875
■ Sprzedam nowy, przestronny dom,
położony w willowej dzielnicy Cieplic.
Cztery sypialnie, trzy pokoje, salon 50
m2 z kominkiem, kuchnia z jadalnią 36
m2 otwarta na salon, trzy łazienki, taras.
Ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny
kondensacyjny Vaillant z zasobnikiem
wody 200 l. - właściciel – Tel. 0 508
439 665
■ Działka budowlana 65zł/m2 o pow.
11300m2 przy trasie z Jeleniej Góry do
Karpacza. Działkę można podzielić na
mniejsze o pow. 1000m2. Działka pod
zabudowę jednorodzinna lub wielorodzinna szeregową. - 0 507 758 456

Zabobrze III m3 207000zł - Bardzo
ładne mieszkanie po kapitalnym remoncie na ul. Kiepury, 62m2, po kapitalnym remoncie, w cenie zostają meble
kuchenne ze sprzętami (bardzo ładne)
- 0 507 758 456
■ Okolice ul. Morcinka - mieszkanie3
pok. - 67m2, duży balkon, piwnica; ładny
rozkład. Możliwość dokupienia garażu. Tel.
0 501 181 875
■ 2 pok. Orle 144000zł - Do sprzedania
mieszkanie dwa pokoje, kuchnia lazienka,
rozkładowe na os. Orle w kamienicy – Tel.
0 507 758 456 - Anna
■ Dom willowa dzielnica - Dom wolno
stojący w willowej dzielnicy Jeleniej Góry
doskonale nadający się dla dwóch rodzin
.Na każdym poziomie kuchnia i łazienka .
Działka 502m ogrzewanie co na miał oraz
gazowe. Tel. 0 603 788 610
■ Zabobrze III m-3 - Mieszkanie na 4
piętrze 3 pokoje kuchnia łazienka i wc
. Wymienione okna podłogi panele i
terakota . W przedpokoju szafa komandor
meble kuchenne w cenie mieszkania 205
000 Tel. 0 603 788 610
■ Orle 2 pokojowe - 48m rozkładowe
na parterze ogrzewanie elektryczne cena
3000 za m. Do mieszkania przynależy
mały ogródek - Tel. 0 603 788 610
Małgorzata
■ Centrum 175 000 zł 3-pokojowe - Do
sprzedania mieszkanie 3 pokojowe o pow.
47 mkw. położone w bliskich okolicach
centrum Jeleniej Góry. Ogrzewanie z sieci.
Okna PCV. Cena 175 000 zł N Pindyk 075
75 235 05 0 607 270 989
■ Sprzedam lub wynajmę lokal uż. - lokal
uż. w Mysłakowicach 108 m2 - właściciel
Tel. 0 606 66 16 43
■ Działka Jeżów Sudecki - działka budowlana na górze szybowcowej - właściciel
– Tel. 0 606 66 16 43
■ Do sprzedania mieszkanie 4 - pokojowe
na Oś. Orlim w Cieplicach, 67m2, drugie
piętro, częściowo po remoncie. Cena
210.000 pln Tel. 0 514 968 239
■ Gospodarstwo Rolne w Jeleniej
Górze przy głównej ul. Wrocławskiej o
powierzchni 4.64h. Objęte dopłatami
bezpośrednimi i spełniające warunki
pomocowe z funduszy strukturalnych
doskonale nadające się na hodowlę i
agro. W skład wchodzi w/w areał i dom
mieszkalno gospodarczy więcej pod Tel.
0 698 265 036
■ 57m2 105tys Mysłakowice b/czyn
- Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z
ogródkiem i garażem. Tel. 0 693 056
760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie w Janowicach Wlk - Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 73 z
altaną i ogrodem. 140tys. Tel. 693 056
760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 57m2 w centrum JG
- Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na
Pocztowej – 185 tys. - Tel. 694 172 156
N.J - Andrzej
■ Kawalerkę 35 m2 w Jeleniej Górze
- okolice Małej Poczty – Tel. 0 664
946 462
■ Działka budowlana Kamienna Góra
- 27 arów w Kamiennej Górze pod dom
z usługami, wydane warunki zabudowy,
wszystkie media z gotową dokumentacją przyłączenia. Tel. 0 698 486 528
- Danuta
■ 3-pokojowe mieszkanie 170000 zł
- Sprzedam trzypokojowe mieszkanie w
bloku na parterze, blisko centrum Jeleniej
Góry. Pokoje rozkładowe, łazienka z wc.
Stan bardzo dobry. Cena: 170 000 zł. - NJ
0 792 167 494
■ Dom w Mysłakowicach - Dom wolnostojący o pow. 170 m2 5 pokoi, kuchnia,
łazienka, kotłownia, garaż. Działka 1500
m2 Cena 550 tys. zł – 508 240 825
■ Dom wolnostojący - Dom w Piechowicach po remoncie w 2002 roku. 4 pokoje,
dwie łazienki, garaż w budynku. Cena 750
tys. zł Biuro NS – 508 240 825
■
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Dom w Jeleniej Górze - Bardzo ładny
dom wolnostojący po kapitalnym remoncie posadowiony na południowym stoku
z widokiem na góry. 6 pokoi, 2 łazienki,
garaż na 2 samochody Działka 1588 m2
Cena 1 250 000 zł Nieruchomości NS – 0
508 240 825
■ Mieszkanie 2-pokojowe !!! - Sprzedam
mieszkanie 2-pokojowe w ładnej dzielnicy
Jeleniej Góry z ogródkiem ok. 50m2
- Iwona Dąbrowska
■ 4 pokoje Cieplice - 4 pokoje 67m na
2p os. orle mieszkanie po częściowym
remoncie , 3 piwnice i działka w pobliżu
bloku w cenie mieszkania 210000 - 663
25 90 92
■ Dom z piekarnią i sklepem - Dom z
funkcjonującą piekarnią i sklepem w
Jeleniej Górze. Info - 0 662 009 400
■ Pół domu podział w pionie JG - Połowa
domu poniemieckiego po remoncie o
powierzchni 63 m2. Salon z wyjściem do
ogrodu, sypialnia, kuchnia, łazienka z wc
oraz przedpokój. Do mieszkania przynależy
piwnica. Nad mieszkaniem znajduje się
strych do ewentualnej adaptacji na pokoje.
- Asia ED 691 210 677
■ Dom Karpacz - poniemiecki dom
na działce 1100 m2. - ED Tel. 0 691
210 677
■ Mieszkanie/lokal - Sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej - parter 68m
możliwość adaptacji na lokal usługowy
509 949 961 - 509 949 961
■ Mieszkanie trzypokojowe - Mieszkanie
na Zabobrzu III, 63 mkw., 4 piętro Cena
218 tys zł Nieruchomości NS – 508
240 825
■ Działka budowlana - Działka w okolicach Jeleniej Góry Nieruchomości NS
– 0 508 240 825
■ Mieszkanie na Zabobrze III - 3pokojowe na czwartym piętrze, 63m2
.Możliwość kupna z pełnym ładnym i
nowoczesnym wyposażeniem. Łazienka i
WC osobno. 217000zł, cena do negocjacji
- NJ Marta 665199951
■ Sprzedam dom w okolicach Szklarskiej
Poręby, bez pośredników. Kontakt pod
nr tel: 781448359 - Właścicielka 781
448 359
■ Kawalerka 105tys Zabobrze - kawalerka 21m2 na Kiepury, po generalnym
remoncie, pokój z aneksem kuchennym
z meblami na wymiar na zamówienie,
telewizja kablowa + Internet Tel. 664 477
800 - Patrycja
■ Nowe mieszkania od 2590/m2 - W
ofercie 9 mieszkań w nowo przebudowywanym budynku zaprojektowanym w
nowoczesnym stylu. Pow. od 50 do 109
m2 - 2 lub 3 pokojowe. Balkon. Miejsce
parkingowe. Indywidualne ogrzewanie
gazowe c.o. Budynek ocieplony. Jelenia
Góra, ul. Warszawska 5. tel. 607 612
292. Cena OD 2.599,00/1m2 (plus 7%
VAT) - Warszawska-5
■ Budynek pod działalność gosp. - Do
sprzedaży działka 0,266h zabudowana
budynkiem warsztatowym pod działalność
gosp. powierzchnia użytkowa lokalu
167m2. Budynek znajduje się przy ulicy
Karola Miarki na terenie Jelchemu. Idealne
umiejscowienie i warunki dla warsztatu,
hurtowni, magazynu itp. Wszelkie info
pod nr 0 506 893 377 - Beata
■ Fantastyczne m2 Cieplice - Do wynajęcia przepiękne, stylowe mieszkanie
z fantastycznym widokiem. W samym
centrum Cieplic, w pełni wyposażone,
dwa piękne stylowe łoża małżeńskie,
mieszkanie z duszą. 900zł + liczniki - 0
507 758 456
■ Kawalerka 27m/2 Zabobrze I - Sprzedam kawalerkę 27m/2 Zabobrze I, okna
nowe PCV, stały czynsz około 170 zł. Tel.
0 662 009 700
■ 3 pokoje blisko centrum - 3 pok. 52m
na parterze w kamienicy mieszkanie po
kapitalnym remoncie nowe drewniane
okna, wymienione instalacje, panele,
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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glazura i terakota, ogródek 160000 – 0
663 25 90 92
■ Zabobrze 37m /2 - Mam do sprzedania
mieszkanie do remontu 37m/2,dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, czwarte
piętro, winda - Tel. 0 662 009 700
■ Działka 2450 m/2 widokowa - Sprzedam działkę budowlaną 2450m/2 w
Wojcieszycach. Jest to działka z widokiem
na całe góry. Dojazd do działki asfaltową
drogą. Media – prąd - Tel. 0 662 009
700
■ Piękne 3 pok. Zabobrze III - świetne
mieszkanie na parterze, dwie sypialnie,
salon z na pół otwarta kuchnią, mieszkanie
po kapitalnym remoncie. W mieszkaniu
zostają meble kuchenne ze sprzętami
AGD. 207000zł 0 507 758 456 - Anna
■ 48m2 144000zł Cieplice - Mieszkanie
na wysokim parterze, rozkładowe, do
częściowego remontu. 0 507 758 456
- Ania
■ 2 pokojowe Zabobrze - Mieszkanie 2
pokojowe w blokach na 4 piętrze 37m
rozkładowe 139000 do negocjacji Tel. 0
603 788 610
■ Działka Wojcieszyce 3000m/2 - Mam
do zaoferowania działkę budowlaną w
Wojcieszycach 3000m/2.Cena 24zł za
m/2.Dojazd do działki asfaltową drogą,
prąd i woda 5 metrów od działki - Tel. 0
662 009 700 – Wojtek
■ Kawalerka Sobieszów - Kawalerka 26
m na parterze w blokach. Wymieniane
okna czynsz 143 zł w tym ogrzewanie
. Cena 95 000 zł Tel.0 603 788 610
Małgorzata
■ Mieszkanie 48m/2 Zabobrze - Mam
do sprzedania mieszkanie na Zabobrzu
48m/2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon, piwnica. Jest to mieszkanie
do odświeżenia - Tel. 0 662 009 700
- Wojtek
■ Mieszkanie na Orlim - 48m 2 pokoje
na parterze w kamienicy z niewielkim
ogródkiem. Ogrzewanie elektryczne cena
144 000 Tel. 0 603 788 610
■ 2 pokojowe Zabobrze III - Mieszkanie
2 pokojowe 52 m na 4 piętrze . Cena 185
000 Tel. 0 603 788 610 Małgorzata
■ Działka bud. Komarno 100 tys. zł
- Sprzedam działkę budowlaną w Komarnie (600m od granic Jeleniej Góry) z
projektami i pozwoleniami na budowę,
działka 1600mkw., skrzynka ZK, studnia
cena 100 tys zł bez negocjacji Tel. 0 502
786 897 - Pool
■ 54 m na Zabobrzu III - Sprzedam
mieszkanie 54 m2 na Zabobrzu III, 2
pokoje, duży balkon, piwnica - cena 180
tys. ( bez pośredników) Tel. 0 691 307
518 - Jacek J.
■ Działkę budowlaną w Borowicach
w studium jako teren mieszkaniowy
z ładnymi widokami na Śnieżne Kotły.
Powierzchnia 1973m2 i 1762 m2.
Cena 40zł/m2. Tel. 0 693 056 760
N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 45m2 za 100 tys. - Sprzedam kawalerkę w Mysłakowicach w
dobrej lokalizacji. Tel. 0 694 172 156
N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 80m2 za 130 tys. - Sprzedam mieszkanie w Szklarskiej Porębie
Górnej bezczynszowe 4 pokojowe na 1
piętrze. Tel. 693 056 760
■ Duży dom za 300tys - Sprzedam dom
z wyodrębnionymi trzema mieszkaniami,
z nową instalacją grzewczą, działka
1750m2, 6km od Jeleniej Góry. Tel. 0
693 056 760 N.J - Andrzej
■ Centrum duże mieszkanie - Mieszkanie 184 m2 po kapitalnym remoncie,
w centrum miasta, składające się z
dwóch samodzielnych części - idealna
oferta dla dwupokoleniowej rodziny.
Łącznie 5 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, 2
przedpokoje, balkon. Możliwa zamiana na
2-pokojowe mieszkanie z dopłatą - Tel. 0
509 056 345

Garaż - Szukam garażu do wynajęcia
lub do kupna w okolicach Kochanowskiego
i Akademii ekonomicznej 508 240 821
■ Działkę 30a w Wojcieszycach - Działkę
30a w Wojcieszycach z widoczkami na
góry, cisza i spokój, daleko od trasy na
Szklarska Porębę sprzedam Tel. 0 691
445 995 - Mariusz Branicki
■ 3 pokojowe na Orlim - Mieszkanie 3pokojowe na oś. Orlim 65m2 - sprzedamy.
Mieszkanie posiada balkon. Do małej
modernizacji 691-445-995 Pośrednikom
dziękujemy - Mariusz Branicki
■ Sprzedam grunty - Sprzedam grunty
rolne w Jeleniej Górze 12 ha. 696 776
840 - Robert
■ Na Orlim za 144000zł - Sprzedam
mieszkanie 2 - pokojowe, 48m2, parter,
ogródek – 0 607 991 971
■ Sprzedam barak budowlany - sprzedam
barak budowlany – Tel. 0 509 146 310
■ Działka Jeżów Sudecki - Do sprzedania działka w Jeżowie o pow.1500m2.
Wszystkie media. Widok na Jelenią Górę.
– 0 885 516 568
■ 144000zł 2 pokojowe Cieplice - Mieszkanie na wysokim parterze, rozkładowe,
do częściowego remontu. 0 507 758
456 - Anna
■ Dom w Gruszkowie - Zadbana nieruchomość (dom posadowiony na 0,5
hektarowej działce) nadająca się pod
agroturystykę - Ryszard 508 240 822
(NS)
■ Nieruchomość w Zachełmiu - Nieruchomość z pięknymi widokami na Karkonosze
i Kotlinę Jeleniogórską. - Ryszard 508
240 822 (NS)
■ Nowa wykończona szeregówka - Sprzedamy pięknie wykończoną szeregówkę o
pow. 130 m2 (3 sypialnie, salon, kuchnia,
2 łazienki) na własnościowej działce 680
m2. - obrzeża Cieplic. Rok budowy 2006.
Niskie koszty eksploatacyjne, luźna zabudowa, widok na góry. Cena 480 tys. zł. Tel.
0 509 056 345 - GNK Nieruchomości 0
509 056 345
■ Dom w Biedrzychowicach. - Atrakcyjna
nieruchomość ! Dom o powierzchni 440
m2 i 6,5 ha ziemi. - Ryszard 508 2408
22 (NS)
■ Działka budowlana w Mniszkowie 1800
m2 (Rudawy Janowickie) - Ryszard 508
240 822 (NS)
■ Dom do remontu z działką 6350m
- Mam do sprzedania dom do remontu
z działką 6350m/2 w Czernicy. Piękna
spokojna okolica - Tel. 0 662 009 700
■ Cieplice trzypokojowe bezczynszowe
- Mieszkanie trzypokojowe w Cieplicach.
Ładne duże pokoje, stolarka okienna
nowa, CO gazowe, wszystkie instalacje
nowe - Roksanes 0 508 240 831 NS
■ Szklarska Poręba mieszkanie - Do
sprzedania mieszkanie bezczynszowe w
Szklarskiej Porębie. Parter, trzy pokoje,
dwa wejścia, ogród. - Roksanes 0 508
240 831 NS
■ Działka budowlana Szklarska - Działka
budowlana z wydanymi warunkami
zabudowy na trzy domy. Bardzo dobra
lokalizacja i atrakcyjna cena - Roksanes
0 508 240 831 NS
■ Nowy dom okolice Jeleniej Góry
- Sprzedam nowy dom wymagający
wykończenia wnętrz. Bardzo ładne widoki
na całe pasmo Karkonoszy, dobry dojazd.
- Roksanes 0 508 240 831 NS
■ Mieszkanie Szklarska Poręba - Do
sprzedania mieszkanie 3 pokojowe o
pow. 54 mkw. położone na parterze w
Szklarskiej Porębie. Mieszkanie jest po
remoncie. Cena 206 000 zł Nieruchomości Pindyk 075/ 75 235 05, 0607 270
989 - Nieruchomości Pindyk
■ Działka budowlana Staniszów - Działka
budowlana w Staniszowie. 4100mkw prąd,
woda - Roksanes 0 508 240 831 NS
■ Działka budowlana Wojcieszyce Działka budowlana w Wojcieszycach.
2000mkw, studnia, energia el. (zetka)
- Roksanes 0 508 240 831 NS
■

2 pokojowe po remoncie - 2 pokojowe
na Zabobrzu IV p. o pow. 39 m2 po
remoncie kapitalnym 150 tys. - właściciel
507 107 823
■ 3pok, 63m, Zabobrze II - po remoncie. Cena 215tys. Tel. 0 500 751 700
- Zabobrze
■ Dwupoziomowe w Cieplicach - Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 69
m2 (3-pokojowe) w Cieplicach. Dwie
okafelkowane łazienki (wanna z jacccuzi,
prysznic), zabudowana kuchnia, taras,
balkon. Cena: 350 tys. zł Tel. 0 693 330
106 - A. Bednarski
■ 2 - pokojowe - Mieszkanie 2-pokojowe,
Zabobrze III, 54m - cena 170 tys. - właściciel - 604 820 623
■ Sprzedam komfortowy dom nysa
- Nysa - Głębinów. Nieruchomość: komfortowy dom wolnostojący, działka:
20 ar, uzbrojenie: pełne, lata budowy:
2001r, powierzchnia: mieszkalna 420m2,
całkowita 528 m2,W cenie wliczone jest
wyposażenie domu o wartości 200 tys. zł.
Cena do negocjacji. Tel. 0 604 510 277
- Roman Gajewski
■ 57m2 105tys Mysłakowice b/czyn - 2
pokojowe, kuchnia i łazienka po remoncie.
Tel. 0 693 056 760 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 57m2 w centrum JG
- Sprzedam 3 pokojowe ul. Pocztowa
w Jeleniej Górze. Tel. 694172156 N.J
- Andrzej
■ Działka w Borowicach - Sprzedam
działkę 1700 i 1900m2. Cena 40zł/m2.
Tel. 694 172 156 N.J - Andrzej
■ Mieszkanie 3 pok. Zabobrze III - Sprzedam ładne mieszkanie 3 pokoje - 63 m2,
położone na czwartym piętrze na Zabobrzu
III. Tel. 0 506 714 649 - Jerzy
■ Dom w Cieplicach - Sprzedam piękny
dom wolnostojący w spokojnej dzielnicy
Cieplic,pow.218m2,działka 470m2, 6
pokoi, 3 łazienki, garaż na 2 samochody,
piękny widok na panoramę Karkonoszy
– 0 607 991 971
■ 45m Mysłakowice - 45m mieszkanie
1 pokój przedpokój, łazienka, kuchnia
- mieszkanie w kamienicy na niskim parterze 104000 tys. - 663 25 90 92
■ Dom w Cieplicach - Dom wolnostojący
na os. Widok. pow. 218m, 6 pokoi,3
łazienki,2 garaże, ogrzewanie gazowe
dach kryty dachówka, kominek, piękne
widoki na Karkonosze 950000 - 663
25 90 92
■ Mieszkanie - 3 pokojowe na II piętrze na Wzgórzu Grota Roweckiego (z garażem
przy ulicy Sudeckiej) - 517804046
■ Kawalerka za 145000zł - Sprzedam
bardzo ładną, ciepłą i słoneczną kawalerkę
o pow.35m2 po kapitalnym remoncie w
kamienicy - 0 607 991 971
■ Kawalerka 35m2 ładna - Do sprzedania bardzo ładna kawalerka, blisko do
centrum, okna wymienione, na podłogach
panele i płytki, zostaje bardzo ładna
kuchnia w zabudowie. Niski czynsz 160zł
w tym ogrzewanie. Możliwość ewentualnego przerobienia na dwu pokojowe - 0
507 758 456
■ Działkę budowlaną - Działka budowlana
we Wrzeszczynie gm Jeżów Sudecki
3900m , ładnie położona z widokami na
góry, droga asfaltowa pod samą działkę,
blisko media , Zapora Wrzeszczyńska
i Jezior Pilichowickie bardzo blisko,
kursuje autobus mzk nr 5. 30zł/m – 792
254 598
■ 3 pokoje za 203000tys - 3 pok. 63m
na Zabobrzu III mieszkanie w dobrym
stanie niskie koszty utrzymania IV p, z
balkonem - 663 259 092
■ 63m2 Zabobrze III 203000 - Do sprzedania mieszkanie trzypokojowe, pokoje
duże ustawne, mieszkanie rozkładowe,
okna wymienione, łazienka i wc osobno.
Czynsz 300zł w tym ogrzewanie i ciepła
woda. - 0 507 758 456
■ Atrakcyjny dom w Sobieszowie - Nowy
dom pokoleniowy, lub mieszkalny z własną
działalnością na parterze. Położenie i
■

funkcjonalność budynku, nadaje się na
wygodne mieszkanie i pracę np. Gabinet
lekarski lub biuro usługowe. Tel. 0 501
181 159 - Anatola
■ Mieszkanie developerskie - 3 pokojowe
mieszkanie w stanie devloperskim 97m2
w Jeleniej Górze z dużym balkonem – Tel.
0 662 009 400
■ Cieplice po remoncie - 3 pok. 55m2,
balkon, mieszkanie po remoncie, kuchnia
z nowymi meblami + AGD - ED 501
181 875
■ Okolice ul. Morcinka - Przestronne
mieszkanie 67m2, 3 pok., balkon, piwnica, możliwość dokupienia garażu. niskie
opłaty miesięczne 175zł. Nieruchomości
ED - Iza 501 181 875
■ Sprzedam 3-pokojowe centrum - Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe w kamienicy
blisko centrum, po remoncie. Cena 289
tys. zł. Euro-Dom - 691 210 677
■ 3 pok. Kiepury - 63m2, IIp. 3 pok.
kuchnia, łazienka po remoncie, oddzielne
wc, balkon – Tel. 0 501 181 875 - Nieruchomości ED
■ Pół domu - Sprzedam mieszkanie w
domu dwurodzinnym (podział w pionie).
63 m2 + ogród. Dom po remoncie. EuroDom – Tel. 0 691 210 677
■ Dom Karpacz - Sprzedam poniemiecki
dom po remoncie w Karpaczu na działce
1100 m2. – Tel. 0 691 210 677 - ED
■ Nowy dom - Dom do wykończenia w
zabudowie bliźniaczej, 150m2, salon z
wyjściem na taras+3 sypialnie, 2 łazienki,
balkon. Teren starannie zagospodarowany,
widok na góry, duża działka. Cena 450tys.
– Tel. 0 501 181 875
■ Sprzedam mieszkanie Cieplice - Sprzedam mieszkanie w Cieplicach. 64 m2- 4
pokoje, piwnice, ogródek działkowy.
Euro-Dom – Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie sprzedam - Mieszkanie
ok. 50m 2 w trzyrodzinnej willi spokojna
okolica sprzedam 156.000 – Tel. 0 696
776 840 - Robert
■ Działki - działki siedliskowe z piękną
panoramą na Karkonosze w Wojcieszycach sprzedam – Tel. 0 696 776 840
- Robert
■ 2-pokojowe Sobieszów - Bardzo ładne
mieszkanie w budynku z cegły. Budynek
po gruntownym remoncie, ocieplony,
nowe instalacje, ogrodzony, miejsca
parkingowe. Mieszkanie oferuje pokój
dzienny, sypialnię, przestronną kuchnię,
łazienkę z dużym oknem. - Asia ED– Tel.
0 691 210 677
■ Miejsce garażowe - Sprzedam miejsce
garażowe, Zabobrze III – Tel. 0 501-1818-75 - Nieruch ED
■ Dom w Cieplicach - Dom 167m2 . Na
parterze -pomieszczenia na działalność
gospodarczą-powierzchnia333m2. – Tel.
0 662 009 400 - Gosia
■ Nowa, wykończona szeregówka z
2006 r., o pow. 130 m2 (3 sypialnie,
salon, kuchnia, 2 łazienki) na działce
680 m2. Wysoki standard wykończenia.
Ogrzewanie gazowe i kominkowe. Wszystkie media sieciowe. Obrzeża Cieplic,
widok na góry. Tel. 0 509 056 345 Cena
480 tys. zł
■ 3-pokojowe - 3-pokojowe, salon z
dużym balkonem w Jeleniej Górze-97m2.
– Tel. 0 662 009 400 - Małgosia
■ Grunty w Głębocku - 2,03 ha. – Tel. 0
662 009 400 - Małgorzata
■ Budowlana w Mysłakowicach - Działka
budowlana 609m2 w Mysłakowicach
– Tel. 0 662 009 400
■ Luksusowy dom Jeżów Sudecki - Dom z
2002r o pow.350mkw.Działka 1800mkw.
Garaż o pow.60mkw Ogrzewanie gazowe
+kominek. Kuchnia, jadalnia, 2*salon,
2*hol, 2*wc, 5 pokoi, pralnia, garderoba,
sauna, 2 balkony, 2 tarasy. Cena 950 tys.
do negocjacji – Tel. 0 693 400 805, 0
695 400 566 - LOCUM
■ Czteropokojowe na Zamenhofa - 4pokojowe, stylowe mieszkanie o pow.127
m2 na I piętrze secesyjnej kamienicy w

centrum Jeleniej. Ogrzewanie gazowe.
Sufity zdobione stiukami. Deska podłogowa w idealnym stanie, do wycyklinowania. Stolarka wewn. przygotowana do
renowacji. Cena 320 tys. zł. Tel. 0509
056 345 – 0 509 056 345
■ Szklarska Poręba – 075 64 32 761
- pawilon handlowy dwa lokale handlowe
- 30m2 atrakcyjna lokalizacja, całoroczny
-sprzedam lub wynajmę - Tel. 0 783 032
707 - właściciel
■ Mieszkanie - Sprzedam odremontowane mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu I, 45 m kw. - Tel. 0 694 420 044
– Stanisław

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kawalerka - Kupię kawalerkę bez
pośredników – Tel. 0 792 351 763
■ Mieszkanie - Kupię mieszkanie 2- lub
3 pokojowe w Jeleniej Górze, chętnie bez
pośredników – Tel. 0 505 705 146 – Tel.
0 514 844 836 - Marzena
■ Grunty -Tel. 0 605 030 050, chętnie
w okolicy Jeleniej Góry
■ Mieszkanie - 3pokojowe okolice Karpacza do 150 tys. – Tel. 0 664 494
829 - Ania
■ Mieszkanie - najlepiej 2 pokojowe (nie
na Zabobrzu). Tel. 609 086 800
■ Mieszkanie 3 - pokojowe - kupię mieszkanie 3-pokojowe około 70-80 m2, może
być do niewielkiego remontu lub nowe od
developera, położone w spokojnej dzielnicy
niezbyt daleko od centrum Jeleniej Góry
Tel. 0 669 931 209
■ Mieszkanie 3-pokojowe - około 60-75
m2, może być do niewielkiego remontu,
położone na Zabobrzu III, najlepiej na
Kiepury (bez windy i zsypu na śmieci)
– Tel. 0 889 267 100 - Bogdan
■ Mieszkanie w Karpaczu – Tomasz – Tel.
0 605 410 756
■ Mieszkanie lub mały domek w Cieplicach - może być do remontu Tel. 0 668
677 841 - Justyna
■ Mieszkanie lub dom - Tel. 0 608
846 189
■ Mieszkanie - bez pośredników w
Rybnicy, Starej Kamienicy, Barcinku
lub Pasiecznik. – Tel. 0 609 456 633
- Sylwia
■ Mieszkanie 2 - 3pokojowe – Witam kupię mieszkanie na Zabobrzu lub bliskich
jego okolicach 2-3 pokojowe z czynszem
maks. 250zł może być przeznaczone do
niewielkiego remontu. Pośrednikom za
pomoc bardzo dziękuję– Tel. 0 604 863
303 lub 0 662 203 563 - Ania
■ Mieszkanie 2- pokojowe w Jeleniej
Górze – Tel. 0 664 94 64 62 - Ewelina
■ Mieszkanie w Łomnicy - może być
do remontu – Tel. 0 662 009 400
- Małgorzata NS
■ Grunty - Kupię 150 hektarów gruntów
rolnych – Tel. 0 508 290 939 NŻ
- Magda
■ Działkę budowlaną w okolicach Świeradowa Zdrój do 1,5 hektara 0 603 707
715 - Ania
■ Zdecydowanie za gotówkę kupię
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze o
pow. około 50m – Tel. 0 509 949 961
■ Mieszkanie na os. XX lecia 2-3 pokoje
– Tel. 0 697 560 752 - Katarzyna J.
■ Dom do remontu w Świeradowie Zdrój
lub w Szklarskiej Porębie albo w Karpaczu
– 0 603 707 715 - Andzia
■ 3 pokojowe mieszkanie na parterze
na Zabobrzu /o pow. 60-70 tys. do
zamieszkania po ew. kosmetyce – 0
507 107 823
■ Dom lub mieszkanie - Kupię mały dom
lub duże mieszkanie z ogrodem – Tel. 0
506 122 218
■ Mieszkanie 2-3pokojowe - Pilnie
poszukuje mieszkania na Zabobrzu
lub jego bliskich okolicach, może być
przeznaczone do niewielkiego remontu,
pośrednikom bardzo dziękuje. – Tel. 0 604
863-303 lub 0 662 203 563 - Ania

Dom kupię zdecydowanie !!! - Pilnie
kupię nowy dom, może być do wykończenia w Jeleniej Górze. Najchętniej około
150-170 m2. Pośrednicy proszę nie
dzwonić - Tel. 0 509 208 799 - e-mail:
easy1003@wp.pl
■ 2-pokojowe w JG - Kupię 2-pokojowe w
Jeleniej Górze - Tel. 0 664 94 64 62
■ Mały domek - Poszukuję małego
domu wiejskiego, może być do remontu
w okolicach Jeleniej Góry do kwoty 150
tys. zł. Więcej informacji 075 642 44
46 - Agnieszka
■ Grunt i stare budynki - grunty pod
budowę, stare budowle do remontu od
osób prywatnych, bez pośrednictwa biur
nieruchomości. Atrakcyjne oferty szybko
będą finalizowane. Zdjęcia i oferty proszę
przesyłać na e-mail: regess@interia.eu
- Tel. 075 644 20 73 - Regess Sp. z o.o.
- Jelenia Góra
■ Mieszkanie 3-pokojowe XX-lecia w Cieplicach lub centrum Cieplic (3 - 4pokoje)
ED - Asia - Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie w Karpaczu - Tel. 0 605
410 756
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie komunalne, kawalerkę
35m2. w bardzo spokojnej okolicy na
Zabobrzu - na większe – Tel. 0 792
090 286
■ 2 mieszkania na dom - zamienię dwa
mieszkania na mały domek ( do 100 m2
) kontakt. szpakowska2@o2.pl
■ 2 pokoje na większe - w centrum
Jeleniej Góry, 46m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, samodzielne, ładne
na większe jest możliwość dopłaty Tel. 0
600 233 698 - Irena
■ Mieszkanie komunalne po remoncie
w dzielnicy Cieplic z tarasem, ogrodem,
miejscem pod garaż z widokiem na góry,
50m2, 3 pokoje, przedpokój, łazienka z
wc, duża piwnica, 2 strychy - czynsz 160
zł. na Zabobrze, może myć zadłużone lub
do remontu - Tel.0 507 74 65 59, 075
755 89 19 lub email-suelaz@wp.pl
■ 2 pokoje - 70 m komunalne, piece,
parter w centrum na większe lub takie
same, może być do remontu lub ze spłatą
zadłużenia czynszowego. Możliwość
parkowania przed wejściem, zamieszkania
dla osoby niepełnosprawnej. 075 64 229
37 - Katarzyna
■ Zamienię mieszkanie na domek własnościowe 3 pokojowe na Zabobrzu
na domek jednorodzinny najlepiej w
okolicach Jeleniej Góry - Tel. 0 880 759
343 - Agnieszka
■ Mieszkanie własnościowe 4 pokojowe + duży przedpokój 80m2 na
Zabobrzu X piętro (dwie sprawne
windy) na mieszkanie 2 pokojowe
własnościowe w Jeleniej Górze lub
okolicach. Mieszkanie posiada balkon,
jest słoneczne. Zamiana z dopłatą. Tel.
(075)76 73 172 - Alicja
■ Zamienię mieszkanie - jednopokojowe, kuchnia, łazienka około 25m2
na większe dwupokojowe, może być
zadłużone. - Tel. 0 500 490 882
- Paulina
■ Zamienię kawalerkę 29m na większe
- może być zadłużone w Jeleniej Górze.
Proszę dzwonić 24h - Tel. 0 696 507
207 - Marek
■ Mieszkanie własnościowe w Marciszowie o pow. 80m2 ( 3 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, przedpokój) +
strych 50m2 + 2 piwnice + komórka,
niskie koszty utrzymania mieszkanie
do remontu - Dorota - Tel. 0 607
435 928
■ Kawalerkę 35 m2 (w Jeleniej Górze),
na większe - może być zadłużone;
ewentualnie za dopłatą - Tel. 0 664
94 64 62
■ Małe mieszkanie w Zbąszynku koło
Zielonej Góry na dom w Jeleniej Górze
lub okolicy - Tel. 0 683 865 103 po
godz. 19 - Wiesław Kraupe

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
3-pokojowe - własnościowe 3 - pokojowe 60m, Zabobrze na większe bądź na
domek jednorodzinny w Jeleniej Górze
- Tel. 0 880 759 343 - Agnieszka
■ Zamienię mieszkanie 48m2, (dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
wysoki parter) - w centrum Cieplic. Na
większe też w Cieplicach, bądź okolice.
Tel. 075 75 576 48 dzwonić po 18.00
■ Za wynajem zapłacę za rok - Szukam
mieszkania 2-3 pokojowego w Cieplicach za wynajem zapłacę za rok z góry,
zadbam o mieszkanie - Tel. 0 505 900
180 - Rafał 505-900-180
■ Wysoki parter na biuro, gabinet
- 2pok 45m ul. Karłowicza 35 na
bardzo wysokim parterze, szczytowe,
mieszkanie słoneczne rozkładowe w
dobrym miejscu Tel. 0 516 722 333
- właściciel
■

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
■ Biuro na parterze, niezależne wejście 23 m z toaletą i własnym parkingiem do wynajęcia od zaraz przy ul
Wolności – Tel. 0 669 393 093
■ Łomnica - szukam do wynajęcia
- Szukam do wynajęcia mieszkania w
Łomnicy - Tel. 0 696 375 796 - Marta
■ Tanio wynajmę - wynajmę tanio
pokój dla 1 lub 2 osób ulica Grudziadzka
Tel. 0 695 990 686 lub diabel85@
poczta.onet.pl - Marcin
■ 2-pokojowe Zabobrze II - Mieszkanie
2-pokojowe z balkonem, po remoncie, w
pełni umeblowane, TV, zmywarka, nowa
lodówka, pralka, mikrofalówka, pełne
wyposażenie kuchnia . Gaz. Zabobrze II,
50 m basen, sala gimnastyczna, supermarket, 2 min. MZK. 899 zł + liczniki.
- Tel. 0 601 451 844 – Krzysiek
■ Pokoje dla studentów - wynajmę
dwa pokoje w trzypokojowym mieszkaniu na Noskowskiego, 300 złotych za
pokój + opłaty do podziału. możliwość
założenia Internetu. - Tel. 0 669 521
880 - Andrzej
■ 2 pokoje 45m Karłowicza - Mieszkanie szczytowe bardzo wysoki parter
na gabinet, biuro w dobrym miejscu
słoneczne, rozkładowe Tel. 0 516 722
333 - właściciel
■ Do wynajęcia pokój dla studentów. Jelenia Góra ul. Złotnicza. Nowe
budownictwo. Pilne. Tel. 0 885 198
203 - Marianna
■ Wynajmę mieszkanie - nowe koło
Kolegium Karkonoskiego ul. Kadetów
65 m 2, 2 pokoje, kuchnia , łazienka,
na I piętrze kompletnie wyposażone
kontakt – Tel. 0 888 764 147
■ Mieszkanie - wysoki standard - Do
wynajęcia mieszkanie w centrum, 2
pokoje: Duży pokój z aneksem kuchennym + sypialnia. Łącznie 56,5 m2.
Wysoki standard, spokojna dzielnica
okolice Dworca Zachodniego. 900 zł
+ liczniki, kaucja zwrotna 1500 zł. Tel.
603 749 800
■ Szukam kawalerki od 1 stycznia
- szukam kawalerki pod wynajem od
1 stycznia do końca czerwca prawdopodobnie. oferty proszę kierować
Tel. 0 501 572 708 - pośrednikom
dziękuję - Beata
■ Wynajmę mieszkanie - Do wynajęcia
od grudnia - mieszkanie na Zabobrzu.
Umeblowane, zadbane, po remoncie!
Pokój, kuchnia, łazienka, pokój. Najchętniej osobie – niepalącej – Tel. 0
604 750 162 - Małgorzata
■ Pilnie wynajmiemy mieszkanie
- Młoda para z dzieckiem wynajmie
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze
może być na obrzeżach w cenie do 800
zł+ opłaty obie osoby pracujące Tel. 0
605 367 561 - JANUSZ
■ W Görlitz - wynajmę - Biesnitzer Str.
70 I piętro, 3pok. powierzchnia: 89,00
m2 NKM: € 342,65; NKM/m2: € 3,85 dod.

opłaty: € 44,20 (utrzymanie porzadku)
+ € 44,20 (ogrzewanie) po podliczeniu
cały czynsz wynosiłby (WM): €431,05
– 0 501 737 086
■ Do wynajęcia w Görlitz - Jakobstr
4 piętro: 1. pokoje: 2 powierzchnia:
80,77 m2 NKM: €282,70 balkon: nie – 0
501 737 086
■ Do wynajęcia w Görlitz - Konsulplatz
10 piętro: 2. pokoje: 6 powierzchnia:
203,20 m2 NKM: €568,96 dodatkowe
opłaty: €182,88 , €182,88 WM: 934,72
balkon: tak 2 łazienki, 2 przedpokoje i
2 kuchnie – 0 501 737 086
■ Atrakcyjne,2 pokojowe - mieszkanie
2 pokojowe, nowe, ogrzewanie gazowe,
Cieplice - (075) 75 33 706
■ Mieszkanie do wynajęcia - Wynajmę
kawalerkę na Zabobrzu, 450zł/ miesiąc
+ opłaty+ kaucja, Tel. 0 791 267 076
– Jacek
■ Wynajmę mieszkanie - 2 pokoje 65
m 2 umeblowane wysoki standard I piętro Nowe koło Kolegium Karkonoskiego
konta 0 888 764 147
■ Pilnie wynajmę - Młoda para wynajmie mieszkanie 2 lub 3 pokojowe. Obie
osoby pracujące posiadające własną
firmę budowlaną - Tel. 0 880 759 343
- Agnieszka
■ Hale do wynajęcia - Atrakcyjne hale
przemysłowe i plac 2900 m wjazd do
Karpacza do wynajęcia – Tel. 0 601
558 501 Grzegorz
■ Pilnie poszukujemy mieszkania
- Młoda para od zaraz wynajmie mieszkanie na Zabobrzu lub w centrum JG,
najlepiej kawalerkę lub niewielkie 2
pokojowe, do 750 zl+ liczniki. Wszelkie
oferty proszę przesyłać na maila effffffelina18@wp.pl lub 665961566
■ Szukam kawalerki do wynajęcia
- Spokojna, pracująca osoba, bez
nałogów poszukuję kawalerki w Jeleniej
Górze do wynajęcia od zaraz w przystępnej cenie. Monika 0 692 166 949
■ Mam do wynajęcia mieszkanie
- mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe, kompletnie wyposażone,
nowe – Tel. 0 888 764 147
■ Mam do wynajęcia mieszkanie
- 2 pokojowe, kompletnie wyposażone,
nowe - Piotr 888 764 147
■ Lokale o powierzchni do 150 m2
- Jest możliwość podziału na kilka,
niezależnych, mniejszych pomieszczeń.
Lokal znajduje się w nowo wybudowanej
kamienicy w centrum Jeleniej Góry na
ul. Wolności. Kontakt pod numerem 0
504 206 208 - Dariusz
■ Do wynajęcia lokal na aptekę - Posiadam do wynajęcia lokal ok.100 m2. +
zaplecze na aptekę w bezpośrednim
sąsiedztwie przychodni. Lokal znajduje
się na parterze budynku handlowego.
Duży parking, centrum Jeleniej Góry.
Od zaraz. Piotr 691 962 877
■ Do w ynajęcia lokal biurow y Posiadam do wynajęcia powierzchnię
biurową (110 m2- 5 pokoi + duża
recepcja).I piętro w budynku biurowo
- handlowym w centrum Jeleniej Góry.
Osobne wejście, alarm, monitoring.
Duży parking dla klientów + własne
miejsca parkingowe. Od zaraz. Piotr
691 962 877 - Piotr
■ Szukam mieszkania Jelenia Góra
- szukam mieszkania dla 2 osób w
Jeleniej lub Cieplicach z łazienka i
kuchnia do 700 zł z opłatami. - Grzegorz
605 179 823
■ Poszukuję mieszkania do wynajmu
- 2 pokojowego do wynajęcia lub
kawalerkę za rozsądna cenę kontakt
607 049 309 - Piotr
■ Pilnie poszukujemy współlokatora/
współlokatorki do mieszkania przy ul.
Moniuszki (okolice Kauflandu) Koszt
250PLN +liczniki - Tel. 0 667 415
701 - Edyta
■ Pilnie szukam mieszkania - młode
małżeństwo pilnie poszukuje nie dro-

giego 2 pokojowego lub dużej kawalerki
- najchętniej umeblowane – Tel. 0 888
050 171 - Danusia
■ Do wynajęcia lokal 120m2 - Do
wynajęcia lokal użytkowy 120m2 na
każdą działalność lub do sprzedania na
raty - Tel. 0 604 358 155
■ 1-2 pokoje do wynajęcia - Posiadam
do wynajęcia 1-2 pokoje w domku jednorodzinnym w Cieplicach - dostępne od
zaraz. Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu 24h. Jerzy. - Tel. 0 515 971
279 GG: 2798099 E-mail: konlech@
tlen.pl - Jerzy 515-971-279
■ Poszukuję mieszkania ( kawalerki
lub dwu pokojowego ). Posiadam
własne tv, ławę i itp. nie dużo! Poszukuję mieszkania w cenie do 700zł (z
wliczonym czynszem najlepiej) - Tel. 0
606 102 124
■ Mieszkanie studenckie - Poszukujemy do mieszkania studenckiego
osoby chętnej z nami zamieszkać.
Lokalizacja: Mała Poczta, 150zł plus
rachunki - Taniocha! Na życzenie
wyślę zdjęcia - mieszkanko jest super.
Miła atmosfera gwarantowana - GG
2972425 Tel. 501238511 - szukamy
studenta/studentkę
■ Pokoje do wynajęcia - wynajmę dwa
pokoje w trzypokojowym mieszkaniu na
Noskowskiego, 300 złotych za pokój +
opłaty do podziału. Możliwość założenia Internetu – Tel. 0 669 521 880
- Andrzej
■ Wynajmę - mieszkanie 65 metrów
koło Kolegium Karkonowskiego 2
pokoje umeblowane nowe dla rodziny,
firmy studentów - Tel. 0 888 764 147
od zaraz - Piotr
■ Wynajem pokoju - wynajmę pokój w
Jeleniej Górze na Zabobrzu cena 400 zł
za miesiąc Tel. 0 506 675 420 – Filip
■ Szukam do wynajęcia mieszkania
- 2 pokojowe w Jeleniej Górze Tel. 887
355 856
■ Szukam kawalerki - osoba pracująca
szuka kawalerki w bloku lub w willi,
mogą być obrzeża Jeleniej G., od lutego
lub marca 606 158 806 - Merkator
■ Biuro do w ynajęcia - biuro do
wynajęcia 16m, z balkonem, ładnie
wykończone, do użytku wspólnego
WC, kuchnia, poczekalnia, ul Wolności
blisko Bankowej, pierwsze piętro, cena
700 plus VAT, w cenie energia, woda,
CO, sprzątanie. Tel. 075-753-67-16,
605-638-349
■ Szukam od zaraz - poszukuję kawalerki lub małego mieszkania - Tel. 0
665 703 344
■ Poszukuję gara żu lub mał ego
pomieszczenia magazynowego na
terenie Jeleniej Góry. - Tel. 0 665
456 475
■ Szukamy mieszkania w Kowarach
- Para szuka mieszkania do wynajęcia
na terenie Kowar - Tel. 0 663 232
219 - Beata
■ Jelenia Góra - bez pośredników - 50
metrów od rynku wynajmę firmie 4
pokoje w ocieplonym budynku. CO.,
panele, nowe plastikowe okna, kafelki
w łazience i wc. Internet , TV kablowa.
4 kanały niemieckie, 1 francuski,
eurosport, skynews, bbc prime, rai uno
- płatne: 2500 miesięcznie /czynsz wliczony/ - Tel. 0 667 055 430 - Mariola
Palcewicz
■ Dom do wynajęcia w Kowarach - Tel.
0 511 277 326 - ARTUR
■ Firma szuka lokalu do wynajęcia w
centrum miasta. Interesuje nas lokal
na parterze lub na I piętrze około 80
do 100 m. umowa najmu minimum na
10 lat - Tel. 0 509 375 418
■ Poszukuje mieszkania - poszukuje
mieszkania chętnie 2 pok. do wynajęcia
- Tel. 0 887 355 856 - Kasia
■ Do wynajęcia luksusowa kawaler
- Do wynajęcia luksusowa kawalerka,
nowa, nowe meble, nowa pralka,

lodówka itp. parking zamykany na noc
ogródek, centrum Jeleniej Góry Tel. 691
266 299 po godz. 11-tej - Gosia
■ Wynajem - wolny pokój na Zabobrzu
cena 280zl. + rachunki. - Tel. 0 781 815
812, 609 577 612 lub 664199687
- studentki
■ Szukam kawalerki lub mieszkania do
wynajęcia za rozsądne pieniądze - Tel.
0 607 049 309 - Piotr
■ Wynajmę kawalerkę Zabobrze I
- Szymanowskiego, parter, umeblowana, 600 zł + liczniki, 663 872 572
- Właściciel
■ Lokal handlowy 42m2 Sobieszów
- Wynajmę lokal handlowy 42m2 w
centrum Sobieszowa bardzo dobra lokalizacja. Znajduje się przy ul. Cieplickiej
203. Więcej informacji telefonicznie
- Tel. 0 888 679 901
■ Do wynajęcia kawalerka 42 m2 na
Zabobrzu III od 16 grudnia umeblowana,
wysoki parter, 600 zł m-cznie z czynszem plus rachunki za energię, wodę,
gaz, ew. kablówka - Przy podpisaniu
umowy pobierana jest kaucja zwrotna w
wys. 600 zł - Tel. po 18.00 661025988
– właściciel
■ Poszukuję mieszkania do wynajmę
- poszukuję 3 pokojowego mieszkania
z Internetem może być częściowo lub
całkowicie umeblowane w cieplicach
od 15 grudnia bez pośredników, - Tel.
075 75 505 33 - Agata
■ Wynajmę pokój - Wynajmę pokój
samodzielny. Kuchnia, łazienka. Wysoki
standard. Nowy budynek w centrum
Jeleniej Góry. Cena; 500 zł. + liczniki.
Tel. 0 885 198 203. Pilne. - Marianna
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - Do
wynajęcia mieszkanie w Michałowicach
2-pokojowe, umeblowane. Nieruchomości Stępień – 0 504 131 604
■ Do wynajęcia dla studentek - Do
wynajęcia dla studentek mieszkanie
3-pokojowe w Cieplicach, umeblowane
– Tel. 0 790 432 320
■ Firma szuka lokalu do wynajeci
- Firma z jeleniej Góry szuka lokalu
do wynajecia w centrum miasta.
Interesuje nas lokal na parterze lub na
I pietrze około 80 do 100 m. umowa
najmu minimum na 10 lat - Tel. 0 509
375 412
■ Podejmę pomieszczenia - podnajmę pomieszczenia na działalność
gospodarczą od 50-150 m2 - Tel. 0
515 298 712
■ Szukam kawalerki w Jeleniej Górze,
umeblowanej oraz ze sprzętem agd,
Internetem oczywiście w przystępnej
cenie - Tel. 0 662 237 404 - nr gadu
dadu 7198929, lub transportowa@onet.
eu - Kaktus
■ 2 studentki szukają pokoju - 2
niepalące studentki szukają pokoju do
wynajęcia na terenie Jeleniej Góry Tel.
661 606 977 - studentki
■ Poszukuje pokoju 1-os. - student
szuka pokoju jednoosobowego - Tel. 0
665 163 087 - Maciek
■ Stancja dla niepalących - Do wynajęcia od zaraz dwa pokoje w willi na
Os. Czarne, niedaleko pętli autobusu
linii nr 1 (dojeżdża do Kolegium Karkonoskiego). Przystępna cena, wszystkie
media, Internet bezprzewodowy. Dom
zamieszkany głównie przez studentów.
Miła atmosfera. W jednym pokoju kominek - Tel. 0 607 099 092 - Ania W.
■ Pilnie - Wynajmę mieszkanie 3
pokojowe w Centrum lub na Zabobrzu
- Tel. 0 691 121 138 - Studentka
■ Szukam mieszkania dwupokojowego
do wynajęcia w Jeleniej Górze w okolicach centrum (lub w niedużej odległości)
od grudnia 2007 r. Proponowana opłata
do ok. 800 zł +liczniki. Telefon 605 455
367 - Paweł
■ Szukam współlokatorki/stancja
- niepalącej koleżanki do wspólnego
wynajmowania stancji. Bardzo blisko

AE - 150 m. Niski czynsz, spokój, bez
ingerencji właściciela. Osobne wejście
do domku jednorodzinnego. 250 zł / 1
osobę (bez dodatkowych opłat). - Tel.
0 517 924 550 po 17,00. Od 14-28.
listopada mam wakacje: nie odbiorę
kom. - Gosia
■ Wynajmę garaż - Zabobrze III - pod
budynkiem mieszkalnym przy ulicy
Kiepury 69A Tel. 0 501 167 262
■ Przepiękne mieszkanie, stylowe,
dwie sypialnie, łazienka, kuchnia z dużą
jadalnią i pięknym widokiem. Mieszkanie
w pełni wyposażone, dwa piękne łoża
małżeńskie, opłaty 900zł + liczniki.
Gorąco polecam koneserom - Tel. 0
507 758 456
■ Pilnie wynajmę - Młoda para pilnie
wynajmie kawalerkę lub mieszkanie 2
pokojowe. Obie osoby pracujące, posiadające własną firmę budowlaną - Tel. 0
880 759 343 – Agnieszka
■ Szukam do wynajęcia - Szukam
do wynajęcia mieszkania 1 - pokojowego/kawalerki we Lwówku Śląskim
za rozsądną cenę - Tel. 0 889 856 358
- Danuta
■ Do wynajęcia mieszkanie - Wynajmę
mieszkanie lub pokój w Jeleniej Górze.
Nowe budownictwo. Wysoki standard.
Pilne – 885 198 203
■ 2 pokojowe Kiepury - Do wynajęcia
mieszkanie dwupokojowe z balkonem.
Umeblowane, nowe okna i drzwi, ogrzewanie z sieci. 900zł + woda i prąd - Tel. 0
507 758 456 – Anna
■ Poszukuję w Cieplicach - Poszukuję do
wynajęcia mieszkania dwupokojowego z
możliwością dostępu do Internetu w cenie
do 700zł wraz z mediami Kontakt: baniak@
jelenia.net - Leszek
■ Para poszukuje pokoju stud. - Wynajmiemy pokój w mieszkaniu studenckim,
najchętniej na Zabobrzu. Bez nałogów - Tel.
0 509 828 057
■ Wynajmę studentkom 2-pokojowe
- Wynajmę studentkom od 1 marca 2pokojowe na Szymanowskiego. Rozsądna
cena - Tel. 0 609 875 877
■ Poszukuję mieszkanie do wynajmę
- spokojny student poszukuje stancji lub
mieszkania do 350zł miesięcznie + rachunki
z co wliczonym w czynsz. informacje pod nr
Tel. 0 605 163 566 - Rafał
■ Miejsce w pokoju - student KK posiada 1
wolne miejsce w bardzo fajnym mieszkaniu
na Różyckiego. Niedaleko centrum i od kk.
cena 290 zł + rachunki co wliczone w czynsz
- Tel. 0 605 163 566 - Rafał
■ Poszukuje mieszkania do wynajęcia,
najchętniej 2 pokoje. Tel. 0 691 436 009
- Joanna
■ Pokój/kawalerka pilnie szukam do
wynajęcia w rozsądnej cenie od 10 listopada
sprawa jest niezwykle pilna - proszę o
kontakt - Tel. 0 663 726 713
■ Pokój dla studentki - Mamy do wynajęcia
pokój dla studentki. Mieszkanie znajduje
się na ul. Noskowskiego 4 pokoje. Warunki
Bardzo dobre. - Tel. 0 603 729 217
■ Szukam mieszkania w Karpaczu - poszukuję mieszkania do wynajęcia w Karpaczu
- Tel. 0 605 855 430 - Asia
■ Kawalerka we Wrocławiu - 26m2,
parter, umeblowana, ul. Lubuska - centrum,
1000 zł + opłaty kontakt:603634385
– wynajmujący
■ Poszukuje pokoju we Wrocławiu - Młody,
pracujący, bez nałogów poszukuje niedrogiej
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stancji we Wrocławiu - Tel. 0 787 124
879 - Mateusz
■ Wysoki parter na Zabobrzu 2pok - 45m
wynajmę na gabinet, biuro mieszkanie słoneczne, rozkładowe na rogu budynku dobre
miejsce Tel. 0 516 722 333 - właściciel
■ Do wynajęcia - od grudnia do wynajęcia
będzie kawalerka na Zabobrzu III dla 1-2
osób umeblowana, 1 duży pokój. cena
600,00 zł z czynszem plus liczniki tzn.
energia, gaz, woda - Tel. 0 661 025 988
po 18.00 – Irena
■ Kawalerka Cieplice/Kasprzaka - Wynajmę
kawalerkę wyremontowana na ul. Kasprzaka
na 1p w kamienicy, piękne osiedle Widok,
kilka kroków od PKS - 400PLN + woda i
energia - ja opłacam czynsz - Dorota 693
503 602
■ Lokal na działalność - Poszukuje lokalu na
sortownie i magazyn. Warunek - w Jeleniej
Górze, parter, tanio. Powierzchnia około 120
m może składać się z 2-3 pomieszczeń. Tel.
0 792 474 336 - Jacek
■ Potrzebuję wynająć pomieszczenia na
warsztat samochodowy Tel. 0 785 479
486 – Rafał
■ 3 pokoje ul. Kadetów - Do wynajęcia
mieszkanie 3 pokojowe + aneks kuchenny w
pełni umeblowane z możliwością zamieszkania 6 osób. Tel. 0 601 814 664 – Darek
■ Pokój dla 2 studentek - Pokój dla 2
studentek. Centrum Jeleniej Góry. Tel. 507
894 933 - 507 894 933

USŁUGI
Najtańsze usługi księgowe - księgi handlowe, podatkowe, VAT, kadry, płace, ZUS.
Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości. Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe
to niezbędny element funkcjonowania każdej
firmy – Tel. 0 601 837 677
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
– Tel. 0 507 086 025Restauracja Galery
ul. Wrocławska – najtańsze wesela, noclegi,
wolne terminy na wesela i Sylwestra, przyjęcia - Jelenia Góra – Tel. 075 75 216 94
– Tel. 0 661 059 918
■ 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
■ Biuro Rachunkowe KO-ALA - Profesjonalna obsługa księgowa podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych Certyfikat
Ministerstwa Finansów pełna księgowość,
książka przychodów i rozchodów, ryczałt,
rozliczenia roczne, ZUS, kadry. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu Tel. 0 601
837 677 mail: alakow@onet.eu
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną
osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowej Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00
do 20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Wielka wyprzedaż Mebli Kuchennych
z ekspozycji. Obniżki nawet do 50%. Ul:
Poznańska 24 (koło PKS pod Arkadkami)
Jelenia Góra - Tel. 0 75 76 46 289
■ 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
■

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

50% ceny.

Możliwość księgowania u klienta.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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30 JELONKA WCZORAJ
Jak burmistrz Schoenau z własnej inicjatywy miejsce rozrywki i spacerów jeleniogórzanom ufundował

Wielkość Rycerskiego Wzgórza
Kiedy usiądziesz na werandzie Felsenkeller, zamówisz kufel zimnego pilsnera i spojrzysz na rozciągającą się przed tobą panoramę Hirschbergu, czujesz
się niemal jak w raju.
3 lipca 1902 roku. Na Cavalierberg zmierza kilkunastu odświętnie odzianych dżentelmenów w
cylindrach i dam w wyjściowych
sukniach. Za chwilę oficjalnie
urzeczywistni się marzenie Theodora Donata i Emila Fieka, założycieli Riesengebirges-Vereins
(Towarzystwa Karkonoskiego).
Wszyscy kierują się ku Karkonoszom w miniaturze: granitowemu
profilowi gór, naprzeciwko którego widać jak na dłoni prawdziwe
Karkonosze. Kiepska pogoda
nie pozwala na dopatrzenie się
szczegółów. Za to na profilu widać
wszystko jak na dłoni.
Granitowy profil z oznaczeniem geologicznej budowy gór
i nazwami ich warstw zostaje
uroczyście odsłonięty.

Siła burmistrza

130 lat wcześniej przechadza
się tędy Johann Christoph Schoenau, burmistrz Hirschbergu
pochłonięty urządzaniem parku
na Rycerskim Wzgórzu. Tak się
zapędza z budową, że popada w
długi, z których musi go wyciągać
jego żona.
Kiedy Fryderyka odchodzi w
roku 1795, burmistrz na jej cześć
buduje obelisk. On też zagospodarowuje Helikon, „mityczną”
krainę za Wzgórzem Zamkowym,
Hausbergu leżącym niemal naprzeciw, po zachodniej stronie
jeleniogórskiej „niecki”.
Później, w 1802 w nieznanych
okolicznościach tonie w nurtach
Bobru.
Ale jego dzieło – choć zniszczone i sponiewierane przez
czas – świadectwo o burmistrzu i
małżonce dają do dziś. A wdzięczni mieszkańcy wystawiają mu
pomnik.
Kiedy pod koniec osiemnastego
stulecia Johann Daniel Hensel
pisze swoje kroniki z dziejów Hirschbergu, park na Kavalierbergu
(dzisiejszym Wzgórzu Kościuszki)
tętni życiem i pachnie nowością.
Zmierzają ku niemu zarówno
strojne panie z bogatych domów,
jak i skromni mieszkańcy, aby zobaczyć trochę wielkiego świata.
Całe rodziny z koszami pełnymi
wiktuałów podążają ku parkowi.
Tam urządzą piknik, może nawet
będą piekli kiełbaski na jednym z
publicznych parkowych palenisk.
Bogatsi wybiorą restaurację lub
parkowy domek letni z zimnymi
przystawkami oraz napojami.
Będą się nimi delektować w cieniu
czerwonych buków i kasztanowców. I podziwiać rozciągające
się niemal z każdego punktu na
wzgórzu wspaniałe widoki.
Wolny czas mogą co prawda
spędzić inaczej. Iść na spacer na
przedmieścia, gdzie są ogródki, w
których można się napić drogiej

kawy, tańszego piwa i niezbyt
taniej okowity.
Mogą podążyć do jednej z
miejskich kręgielni. Moda na
celowanie kulą do kręgli opanowuje wówczas całą Jelenią
Górę. Dostępnych dla wszystkich
przybytków tego typu, według
kronikarza Hensela, jest aż sześć.
Prywatnych nie liczy.
Ale wybierają park na Cavalierbergu. Tam, co prawda, kręgli nie ma, ale jest za to wielki
jeleniogórski świat urządzony w
otoczeniu natury ukształtowanej
rozsądkiem człowieka.
Zaledwie kilka lat przed tym,
jak starzejący się Hensel chwyta za
pióro, jego imiennik Johann Christoph Schoenau – wcześniejszy
prokonsul teraz miejski dyrektor
(jak zowie Hensel burmistrza)
– zabiera się za urządzenie na
wspomnianym Szubienicznym,
plantacji morw i winogron.
Burmistrz plantację zakłada
samowolnie, bez stosownych
pozwoleń, które załatwia dopiero
później.
Schoenau oczekuje bogatych
zbiorów winorośli na nasłonecznionych południowych zboczach
wzgórza. W tle brzmią działa
wojsk toczących boje w wojnach
pruskich.
Kavalierberg, Rycerskie Wzgórze, nabiera zgodności nazwy
z dziejami, ponieważ powstają
na nim fortyfikacje. Wojny się
kończą, a Schoenauowi marzy
się przejęcie całego pagórka i urządzenie w nim parku ludowego.
Teren: doskonały. Pełne słońca okoliczne zbocza przypominają część włoskich Apeninów,
Abruzze. Zafascynowany jest
nimi niejaki Thiele, rektor szkoły
łacińskiej, który pobliską ulicę
nazywa Abruzzenalle. A Schoenau przepełniony pragnieniem
przekształcenia pagórków w park,
dostaje zgodę królewskiego ministra hrabiego von Hoym’a.
Władca nie tylko podpisuje stosowny dokument, lecz także daje
Schoenauowi sześciu robotników
i 30 talarów. Te skromne siły staną
się zalążkiem powstania jednego z
piękniejszych założeń parkowych
w tamtych czasach.

Wisielcza przeszłość

Zanim von Hoym sięgnie po
pióro, aby podpisać dokumenty
dla burmistrza Hirschebergu,
ponad sto lat wcześniej na szczycie
wzgórza – zgodnie z ówczesnym
prawem – wyrasta szubienica.
Kamienna rotunda na trzy
metry wysoka, przykryta drewnianą platformą. Nad rotundą
– trzy kamienne słupy. Łączą je
belki, a na każdej z nich wisi kilka
pętel. Jednocześnie można wysłać
na tamten świat 10 skazańców.

Jest też możliwość ucięcia głowy
mieczem i toporem.
Nad wszystkim czuwa miejski
kat. On też dzierży listę skazańców. Na niej nazwiska: Balthasara
Schlunga skazanego w 1566 za
kradzież; 3 sierpnia 1590 r. dwóch
synów miejskiego pasterza Exnera: Georga i Michaela, za zamordowanie czeladnika ślusarskiego;
17 kwietnia 1591 r. pętle zaciskają
się jednocześnie na szyjach Michaela Stolzera, Caspara Paula i
Christopha Lethe za włamanie do
ratusza i kradzież.
30 kwietnia 1593 odpada ścięta
mieczem głowa czeladnika ślusarskiego za zabójstwo w bójce.
23 kwietnia 1617 kat wykonuje
wyrok przez dekapitację na dwóch
kobietach skazanych za cudzołóstwo oraz kradzieże.
Ciała wisielców jakiś czas po
egzekucji pozostają wystawione
na widok publiczny. Na wzgórzu
szubienicznym nie ma jeszcze
wysokich drzew, więc wrażenie
jest niesamowite.
Widok świadczy o stanowczości
i nieuchronności wydanego przez
sąd w Hirschbergu wyroku. Skazanym nie przysługiwał pochówek na nekropolii. Miejscem ich
wiecznego spoczynku pozostaje
teren pod szubienicą.
Podobno ostatni wyrok kat
wykonuje w roku 1778, za życia
zarówno Hensela jak i Schoenaua.
Wówczas to dowódca stacjonujących w mieście wojsk, gen. Favrat,
kazał ją zburzyć, aby wznieść tam
wspomniane fortyfikacje.
Rozkaz jego podwładni wypełnią nie bez obaw, przekonani o
słuszności przesądu, że kontakt
z szafotem czyni człowieka nieczystym.
Ponad sto lat po zburzeniu
szafotu obok powstaje zbiornik
wody pitnej, swego rodzaju „wieża
ciśnień”. Służy miastu do dziś i
dzięki niemu część jeleniogórzan
ma wysokie ciśnienie wody w kranach. A obok zbiornika powstaje
budynek filtrów. W latach 19101911 zostanie przebudowany.
Brzęk talarów
Wiek wcześniej Schoenau we
wzgórze inwestuje z własnego
porfela. Dopiero, kiedy plantacja morwy w górskim klimacie
Hirschbergu okazuje się klapą,
minister Hoym sypie talarami.
Najpierw 30 dla szefa przedsięwzięcia, później – okrągły tysiąc.
– Pieniądze miały być zwrócone
wszystkim płatnikom kontrybucji
(podatku „wojennego”) pisze
Hensel. Ale talary trudno podzielić. Całą sumę przeznacza się na
cel społecznie użyteczny, czyli
budowę parku.
Szańce zrównano z ziemią, a
w ich miejsce oraz w pozostałą
część wzgórza trafiają dzikie
kasztanowce, czerwone buki,
jabłonie, śliwy. Teren powoli staje
się miejscem nie tylko spacerów
dawnych jeleniogórzan, ale i

Fantastyczny widok na centrum miasta dziś przysłaniają drzewa
Rycerskie Wzgórze widziane od strony wsi Czarne

pokusą do inwestowania dla
bogatszych mieszczan, którzy
masowo wykupują działki.
Na zboczach Rycerskiego Wzgórza osiedlają się, wymienieni
przez Hensela właściciel winiarni
Kamper, restaurator Krieger,
Schneider, Fritsch i Contessa.
Zainteresowanie gruntami przy
parku jest tak wielkie, że już w
1783 roku miasto decyduje o
zablokowaniu sprzedaży gruntów
w tym miejscu.

Spacerem po wzgórzu
z Horacym w tle

Rok 1800. Idąc na spacer na
Wzgórze Kościuszki, wędrowiec
mija duży plac. – Pośród świerków
znajdują się trzy ławki, z których
rozciąga się widok na miasto
i leżący za nim Helikon, tuż za
Zamkowym Wzgórzem – pisze
kronikarz.
Później schodzisz w dół, do
małego domku letniego. A jak
chcesz iść wyżej, to dojdziesz do
głównej, brzozowej alei. Po lewej
stronie – dom Haenischa. Za nim
rozpościera się kolejna panorama
na całe miasto. A obok domu
– ławka i letnia kuchnia z napisem „Dla mnie i moich drogich
współmieszkańców”.

Własność prywatna, ale jak
właściciel z niej nie korzysta,
usiąść tam może każdy i przyrządzić sobie piknikowy posiłek.
Wśród parkowych ścieżek i stojących tam letnich domków łatwo
można się pogubić. Drzewa są
bądź naturalne, bądź uformowane
w różne kształty. Wszędzie sporo
schodów, schodków, zakamarków, ławek, klombów z kwiatami.
Są chatki pustelników, paleniska
do użytku publicznego, groty.
Zbocza, jeszcze nie w pełni
zalesione, odkrywają fantastyczne
panoramy i uwielbiane przez romantycznych wędrowców widoki.
Z jednego miejsca rozciąga się
krajobraz Dziwiszowa i Jeżowa, z
innego – dachy jeleniogórskiego
śródmieścia błyszczą w deszczu lub odbijają popołudniowe
słońce.
Wypatrujesz kluczącego meandrami Bobru, gdzieś tam plączącego się pod Helikonem. A całości
dopełnia horyzont majaczących
się w oddali pól, o ile nie zakrywają ich widoku rozliczne góry.
Kiedy wracasz, miniesz pawilon muzyczny, pozostałości starych fortyfikacji, altanę z małym
stołem. Jeśli wolisz wyjść na otwartą przestrzeń, musisz główną
aleją iść na sam dół. Po lewej masz

Kowarską (Smidebergerstrasse,
dziś Sudecka). Zobaczysz stąd
część Kowar oraz porośniętą dziką
winoroślą, pamiętającą czasy początku upraw założyciela parku,
rezydencję samego Schoenaua.
Powita cię cytat z II Ody Horacego:
Linquenda tellus et domus
et placens
uxor neque harum quas colis
arborum,
Ulla te brevem dominum
sequetur...,
co w wolnym tłumaczeniu zabrzmi: „Opuszczając ziemię, dom
i ukochaną, pozostawiasz drzewa,
które przeżyją mistrza.”
To z pewnością nawiązanie
do Fryderyki Heleny Schoenau,
żony Johanna Christopha, której
małżonek wystawia pamiątkowy
obelisk w parku. Przedwcześnie
zmarła kobieta odgrywa niemałą
rolę w założeniu parku. Nie tylko
wspiera męża w pomyśle. Kiedy
zaczyna mu brakować pieniędzy,
ratuje jego budżet. Wdzięczność
Johanna jest więc zrozumiała.

Ciąg dalszy za tydzień ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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w Jeleniej Górze i Zgorzelcu prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Rozpoczęcie nauki WRZESIEŃ 2007 r. Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła organizuje również kursy:
• Licencji I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
• Zabezpieczenia imprez masowych
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP) tel./fax. 075 75 268 39
Zgorzelec ul. Francuska 6 tel./fax. 075 77 52 393 wew. 238
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej www.szkolakobra.webpark.pl

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39

Wyprzedaż drzwi wejściowych
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywłamaniowe pełne już od
Drzwi przeszklone:
- Szczecin 700zł 649 zł
- Bydgoszcz 750zł 649 zł
- Warszawa 850zł 690 zł
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych

499 zł

W sprzedaży również okna
nowe i z demontażu oraz
wewnętrzne drzwi pokojowe
Największy wybór okien nowych do
natychmiastowego odbioru
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

www.impolsc.pl

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

PRZYCHODNIA DLA
MAŁYCH ZWIERZĄT

Lecznica
dla małych zwierząt

(na tyłach "Biedronki")

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100 -1800
sob. 1100 -15 00 ; niedz. 1100 -1300
tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

RTG, EKG, USG,
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62

codziennie od 800 do 2000
(075) 754-39-31

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

RADIO TAXI MERCEDES

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

RAMY
Serafin

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

do OBRAZÓW

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, w sobotę nieczynne

AUTO - CAMPING PARK

Nowo otwarty
Gabinet Kosmetyczny

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

SIEDEM

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

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

Dobry Kredyt
58-500
Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 75 24 054,
(075) 75 23 440
Imię Nazwisko
Adres

ul. Poznańska 24
58-500 Jelenia Góra
(pod arkadami
w pobliżu PKS)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 - 18
sob. 9 - 14
tel. 601 319 166

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 75 24 054, (075) 75 23 440

Imię Nazwisko
Adres

Poznaj inne atuty naszych kredytów
szybka decyzja kredytowa
finansowanie do 100% wartości nieruchomości
0 zł za przewalutowanie oraz za podwyższenie
kwoty kredytu
0 zł za wycenę nieruchomości przeprowadzoną
przez pracownika Banku
długi okres kredytowania - nawet do
40 lat w PLN
akceptacja różnych źródeł
uzyskiwania dochodów
możliwość zabezpieczenia kredytu
na nieruchomości osoby trzeciej

Kredytem hipotecznym
GE Money Banku możesz sfinansować
wszelkie potrzeby mieszkaniowe: zakupy, budowę, remont
lub wykończenie nieruchomości
spłatę różnych zobowiązań finansowych np. zadłużenie na karcie kredytowej,
debet w rachunku bieżącym lub inne kredyty
dowolne cele konsumpcyjne

