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JELENIA GÓRA Na feralnej czteropasmówce giną ludzie

Strzeż się Wolności
Nie ma dnia, aby na najdłuższej ulicy w mieście nie wydarzyła się stłuczka lub wypadek. Ostatni był tragiczny: rozpędzone audi prowadzone przez Krzysztofa L. wypadło z jezdni i uderzyło w drzewa. Kierowca nie przeżył.
Jest pokusa przyspieszenia. Dwa pasma, naprawiona
nawierzchnia. Prawie autostrada. Jednak kierowcy
często zapominają, że jest to
teren zabudowany i obowiązuje ograniczenie do 50 km
na godzinę.
– „Rekordziści” jeżdżą
tędy nawet trzy razy szybciej
– podkreśla podinsp. Maciej
Dyjach, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji.
Wspomniany kierowca audi jechał grubo ponad „setkę”. Wyprzedzał na zakręcie.
Stracił panowanie nad
kierownicą. Po uderzeniu w drzewo z pojazdu
zostało niewiele. Mężczyzna
nie miał szans.
– Jechał za szybko i wyprzedzał na zakręcie – relacjonuje Wojciech Tomaszek,
pracownik stacji gazu, obok
której miało miejsce zdarzenie. Po wyprzedzeniu chciał
wrócić na swój pas, ale stracił
panowanie nad kierownicą
i uderzył w drzewo. Nie słyszałem żeby hamował. Wydaje mi
się, że zasłabł – dodał.

Policja potwierdziła, że to
właśnie nadmierna prędkość jest
przyczyną większości wypadków
i kolizji na tym trakcie. Miejscem
szczególnie niebezpiecznym
są okolice urzędu skarbowego.
Często tamtędy chodzą ludzie,
blisko jest przystanek Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego.
– Cud, że nikt
inny wówczas nie
zginął

Fot. Arkadiusz Piekarz

W derbach lepsze
Karkonosze
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Ul. Wolności jest pokusą dla kierowców

Fot. Marek Tkacz

SPORT

– mówią okoliczni mieszkańcy.
Ludzie często widzą,
jak kierowcy łamią tu przepisy. A policja niemal codziennie
interweniuje w przypadku kolizji
i stłuczek.
W maju, w pobliżu sklepu
meblowego o latarnię roztrzaskało się BMW.
Nikt, na szczęście, nie
przechodził przez przejście

Z rozbitego audi
pozostało niewiele
dla pieszych oraz po bardzo uczęszczanym chodniku,
z którego korzystają mieszkańcy ulicy Panieńskiej i innych sąsiadujących traktów.
Nie ucierpiał także kierowca.
Kolejnym zagrożeniem na
ulicy Wolności są ostatnio…
rowerzyści żądni śmiertelnie

niebezpiecznej
rozrywki. Upodobali
sobie
t e n
trakt i czają
się, aby jak najszybciej przejechać przed maskami rozpędzonych samochodów.
– Około 10 osób czekało,
aż nadjedzie auto. W ostatniej chwili wjeżdżało na jezdnię – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska z jeleniogórskiej
policji. – Wygrywali ci, którzy zdążyli przejechać.

Na swoje szczęście, zdążali wszyscy. Na czas przyjechał też radiowóz, który
dopadł bezmyślnych ludzi.
Byli wśród nich małolaci.
Wielu uważa, że poszerzenie w latach 70-tych ulicy
Wolności było bezsensowne.
Teraz najeżona jest ona pułapkami: domy stojące tuż
przy krawężnikach, bardzo
wąskie chodniki w wielu
miejscach. Do tego sunące z
dużą prędkością auta. Policja
nie jest w stanie wszystkich
wyłapać.
(tejo/angela)
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75 26 938 ul. Nowowiejska
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Powalczą o głosy
Jeleniogórzanie znają już nazwiska niektórych osób startujących w wyborach do samorządu.
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Marek Obrębalski
Na zorganizowanej
w miniony wtorek konferencji
prasowej Liga Polskich Rodzin
przedstawiła swojego oficjalnego kandydata na prezydenta.
To radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Rola.
Podczas drugiej konferencji, która odbyła się również
we wtorek przed ratuszem,
swojego kandydata przedstawiła Platforma Obywatelska.
Jest nim Marek Obrębalski,
pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Jeleniej
Górze.

Fot. Marek Tkacz
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Szanowni
Państwo

Z jego wypowiedzi wynika, że chce – między innymi
– postawić na konkretną
ofertę gospodarczą stolicy
Karkonoszy.
P r z y p o m n ij my, ż e
o stanowisko prezydenta
miasta będą walczyli w kolejności alfabetycznej nazwisk:
Józef Kusiak (popierany
przez SLD, SDPL i OPZZ),
Roman Kwaśnicki (PSL),
Grzegorz Niedźwiecki (kandydat niezależny), Marek
Obrębalski (PO), Eugeniusz
Piotrowski (niezależny),
Robert Prystrom (Wspólne
Miasto) oraz Tomasz Rola
(LPR).
Znane są także nazwiska niektórych osób, które
z pierwszych miejsc będą
kandydowały do rady miejskiej. Platforma Obywatelska wystawia Zbigniewa
Sawickiego, wspomnianego
już Marka Obrębalskiego,
Jerzego Łużniaka oraz Huberta Papaja.
Prawo i Sprawiedliwość
postawiło, między innymi, na

Józefa Zabrzyńskiego, Ireneusza Łojka, Wiesława Sufletę
i Krzysztofa Mroza.
Z list y Sojuszu Lewic y D e m o k r a t yc z n e j
z pierwszych miejsc
w poszczególnych
okręgach będą
kandydowali Józef
Sarzyński, Jerzy
Pleskot, Józef
Kusiak oraz
Zbigniew
ŁadzińJózef Kusiak
ski. Polskie
Stronnictwo Ludowe
Z ostatniej chwili: Robert Prystrom
wystawia Sławomira Matkownie wystartuje w wyborach samoskiego, Mariana Michalskiego,
rządowych?
Olgę Jabłonko i Franciszka
Powód to sprawa karna, która przeciwko
Jóźwiaka.
R. Prystromowi toczyła się w ubiegłym
Zaskoczeniem jest pierwroku. Chodziło o sfałszowanie oświadczeń
sza pozycja na liście wymajątkowych kandydata. Sprawa została
borczej Wspólnego Miasta
warunkowo umorzona, ale ordynacja
Anny Ragiel, dotychczasowej
radnej klubu SLD.
wyborczawykluczaprzezrokczynneprawo
Z czołowych pozycji list
wyborcze dla osób, których taka sytuacja
WM wystartują także Danuta
dotyczy. Według niej Prystrom nie będzie
Wójcik, Robert Prystrom i
mógł wystartować ani jako kandydat na
Zbigniew Sus.
prezydenta, ani na radnego.
(angela, tejo)

Oddajemy w Wasze
ręce nowy tygodnik. Nazwa Jelonka.com dla wielu mieszkańców nie tylko
stolicy Karkonoszy jest już
znana za sprawą portalu
internetowego, w którym od
ponad dwóch lat codziennie
informujemy Państwa o bieżących wydarzeniach.
Dzięki opiniom Czytelników portalu sądzimy, że
idziemy w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że równie ciepło przyjęty zostanie
tygodnik Jelonka.com. Będziemy zawsze tam, gdzie
zdarzy się coś ciekawego. Nie
przestraszymy się tematów
kontrowersyjnych. Liczę, że
Jelonka.com będzie naszym
wspólnym czasopismem.
Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz bolączkami.
Zachęcamy do przeczytania
pierwszego numeru. Miłej
lektury.
Marek Tkacz
wydawca

JELENIA GÓRA

Stop na
czerwonym

JELENIA GÓRA Pomysł na zagospodarowanie zniszczonego basenu

Gorąco przez cały rok
Czy wykąpiemy się w termalnych źródłach nawet wówczas, kiedy na dworze będzie mróz?
Kompleks wypoczyn kowy z hotelem i kąpieliskiem na terenie opuszczonego i zaniedbanego basenu
w Sobieszowie chce wybudować jeleniogórska spółka
Geo-Energia.
Pomysłodawców zainspirował fakt, że takie kąpieliska istnieją na Słowacji.
Spółka wydzierżawiła od
miasta teren przy ulicy Łazienkowskiej, którym wcześniej – mimo oferty – nikt nie
chciał się zainteresować.
Czy rzeczywiście uda
się taki kompleks postawić?
Pomysł nie spodobał się radnym, którzy uważają, że
wydobycie wód termalnych
w Sobieszowie może zablo-

kować zapowiadaną budowę
aquaparku w Cieplicach.
– Lepiej skupić się na powstaniu jednego aquaparku,
którego lokalizacja już jest
wyznaczona przy Dolnośląskiej i Sobieszowskiej – mówi
radny Zbigniew Ładziński,
szef komisji ds. budowy tej
placówki.
Teren ma 15 hektarów.
Zbudowanie basenów ma kosztować 50 milionów złotych.
Zdaniem inwestorów
w Sobieszowie cieplickie źródła gorącej wody są na tyle
zasobne, że wystarczy jej dla
wszystkich. Z szacunków wynika, że kompleks wypoczynkowy przy Łazienkowskiej
będzie kosztował 15mln zł.

Fot. Rylit

POLICJA

JELENIA GÓRA Kolejka chętnych do ratusza

Fot. Marek Tkacz

VIP
NUMERY

Basen w Sobieszowie niszczeje od kilku lat
Pomysł na budowę podobnego basenu w samych
Cieplicach mieli studenci Politechniki Wrocławskiej z koła
naukowego Ekofilia. Przekonywali, że nie trzeba wielkich
pieniędzy, aby mądrze wykorzystać gorące źródła.

Tak dzieje się na Słowacji
i na Węgrzech. Proponowali
budowę odkrytych basenów
z gorącą wodą w uzdrowisku.
Skończyło się tylko na propozycji, której nikt nie wziął na
poważnie.
(tejo)

Na skrzyżowaniu ulic
Dworcowej, Sobieszowskiej
i Lubańskiej kończy się budowa sygnalizacji świetlnej.
To jedno z bardziej
niebezpiecznych miejsc w
Cieplicach. Stłuczki zdarzają
się tu bardzo często. Były też
tragiczne wypadki. Latem
w pobliżu zginął motocyklista.
Rozważano kilka rozwiązań poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.
W planach była, między innymi, budowa ronda. Jednak
Miejski Zarząd Dróg i Mostów zdecydował o montażu
sygnalizacji świetlnej.
(tejo)
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WIADOMOŒCI 
JELENIA GÓRA Źle się dzieje na głównym deptaku

Piją przy kościele

Jelenia Góra Im szybciej, tym lepiej

Rozum i bądź rozumiany
Czy można nauczyć się języków obcych w 2 lata? Tak,
pod warunkiem, że wybierzemy Centrum Kształcenia
Językowego JM’s Family.

Chodzi o placyk przy zabytkowym kościele prawosławnym,
blisko świątyni garnizonowej.
Róg ulic 1 Maja i Klonowica.
– Mężczyźni, którzy tam
przesiadują, bywają agresywni.
Wulgarnie się odzywają. Jak
miasto może tak zaniedbać
punkt, w którym powinni wypoczywać turyści, a nie upijać
się okoliczni menele? – pyta
Magdalena Romaniuk.
Jaka jest rzeczywistość,
widzi każdy jeleniogórzanin
i turysta. Niemal o każdej porze
ławki są zajęte przez mężczyzn,
najczęściej pijanych. Spożywając alkohol konspirują. Wiedzą,
że straż miejska ma na nich
oko. Butelki z winem trzymają
w papierowych torbach. Piją
„elegancko” w plastikowych
kubeczkach.
– Nie mamy prawa, aby
wysłać tam funkcjonariuszy po
cywilnemu. Kiedy umundurowane patrole tam przechodzą,
panowie chowają „rekwizyty”.
Nie możemy tych ludzi stamtąd
wygonić – tłumaczy dyżurny
strażnik miejski.
Jacek Winiarski, zastępca
komendanta SM, podkreśla, że
patrole przechodzą tamtędy
bardzo często o każdej porze
dnia i nocy.
– Mamy tam specjalne
punkty sprawdzania obecności

Fot. Angelika Grzywacz

Spożywających tanie wino meneli obserwują wycieczki, które przechodzą przez skwer. Ten mógłby być wizytówką miasta, ale nie jest. Po
zapadnięciu zmroku ludzie boją się tamtędy chodzić. Z reprezentacyjnego miejsca „element” zrobił sobie melinę.

Takie scenki to codzienność
patroli – mówi. Sytuacja poprawiła się. – Kiedyś znacznie
częściej dochodziło na skwerku
do dewastacji i awantur niż dziś
– zaznacza J. Winiarski.
Innego zdania są mieszkańcy. Ich zdaniem to wstyd, że
zagraniczne wycieczki widzą,
jak w miejscu, w którym są tablice informacyjne o zabytkach
i atrakcjach Jeleniej Góry, pijani
i nieprzyjemnie pachnący panowie urządzają sobie libacje.
– Nie mogę nawet wyjść
przed dom z dzieckiem, bo na
ławkach ciągle pełno pijaków
– mówi pani Alicja Mazurczak, która mieszka w okolicy.
– Dziecka samego też z domu
nie wypuszczę bo strach przecież – dodaje.
Do niekorzystnego obrazu
tego miejsca przyczyniają się
także uczniowie okolicznej szkoły,
popularnej „handlówki”. Podczas

przerw chowają się w zakamarkach i bramach kamienic. Palą
papierosy, zostawiają setki niedopałków.
Mieszkańcy oczekują rozwiązania problemu, a nie bezradności strażników.
– Jedynym rozwiązaniem
byłaby tu zamontowana kamera
monitorująca – tłumaczy mł.
insp. Piotr Kowalski, dyżurny
strażnik.
Pozwoliłaby ona namierzyć
łamiących zakaz spożywania
alkoholu w miejscach publicznych. Rejestrowałaby także inne
wydarzenia, które dzieją się
w tym miejscu. Niestety na
zamontowanie kamer w tym
miejscu mieszkańcom przyjdzie
jeszcze poczekać. Jest to co prawda w planach, ale w kasie urzędu
miasta jak narazie nie ma na to
pieniędzy.
Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Warto wygrywać w olimpiadach

Fot. Arkadiusz Piekarz

Honory dla „Żeroma”

Anna Cichosz, Krzysztof Mellem i Sandra Trela dostali nagrody prezydenta miasta. Cała
trójka to absolwenci I Liceum, Ogólnokształcącego im. Żeromskiego w Jeleniej Górze. Byłych
uczniów uhonorowano za udział w olimpiadach przedmiotowych. Wszyscy dostali się na
wymarzone studia. Na zdjęciu laureaci z nauczycielami i dyrekcją.
(tejo)

JM’sFamily to nowa Szkoła
Językowa na jeleniogórskim
rynku. Jej oferta jest niepowtarzalna.
– Uczymy tradycyjnymi
i nowoczesnymi metodami
– mówi właścicielka szkoły
Kamila Janulewicz-Montuło.
– Nowości to System Piomar
House oraz metoda CCID, dzięki której słuchacze uczą się
4 razy szybciej.
CCID to najnowsza metoda
nauki j. angielskiego – prawdziwa rewolucja w nauczaniu.
Każda lekcja musi być perfekcyjnie przygotowana i sprawnie przeprowadzona. Dzięki
temu każda minuta jest dobrze
wykorzystana, a studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Wszystkie zajęcia prowadzone
są w małych grupach. Dzięki
temu stwarza się kameralną
atmosferę, a studenci mogą się
dobrze poznać.

Nowością są zajęcia dla
mam z dziećmi, które często
nie mają czasu na naukę.
W naszym Centrum rodzice
mogą w spokoju uczyć się
języka, a w tym czasie ich
dzieci w przytulnej sali pozostają pod opieką naszych
pracowników. Już trzyletnie
maluchy są w stanie uczyć
się j. obcego.
JM’sFamily ma w swojej
ofercie także kursy języka
branżowego, specjalistyczne
szkolenia dla firm, kursy dla
maturzystów, osób przygotowujących się do egzaminów

międzynarodowych, a dla
uczniów – specjalne krótkie
kursy gramatyczne, które zażegnają problemy w szkole.
CKJ JM’sFamily prowadzi bezpłatne lekcje pokazowe najnowszych metod.
(ts: jelonka.com)

Centrum Kształcenia
Językowego JM’s Family
ul. Jasna 12/13
58-500 jelenia Góra
tel. 075/ 764 60 22.

Jelenia Góra Idealne miejsce na wypoczynek

Niepowtarzalny klimat

„U Ronalda”
Najlepiej wypoczywać
w miejscu spokojnym
i malowniczym. Zapewni
nam to „Agroturystyka
u Ronalda” w Stankowicach.
Ta mała miejscowość położona jest niedaleko zamku
i jeziora Czocha. Gospodarstwo
proponuje domową kuchnię,
a goście mogą upiec prosiaka. Ośrodek
oferuje szereg atrakcji:
przejażdżki
konne,
łowienie
ryb, wyprawy na grzyby i kulig. Są
tu kajaki i basen - podgrzewany i podświetlany. Dodatkową atrakcją jest ferma
ze zwierzakami. Dom ma do
dyspozycji 25 pokoi, restaurację
z barem, ogromny taras, a także
przytulny pokój z kominkiem.
Dla gości przygotowano miejsce
na grilla i ognisko, a lokalizacja
sprawia, że ośrodek stał się
znakomitą bazą wypadową

w G ó r y I z e rskie, Karkonosze,
a takżedoczeskichiniemieckichsąsiadów. (ts: jelonka.com)

„Agroturystyka
u Ronalda”
Stankowice 111
59-821 Leśna
tel. 075/ 724 30 77.

Ośrodek Wypoczynkowy Lunaria w Karpaczu zaprasza firmy i osoby prywatne
do współpracy. Posiada apartamenty, miejsca na szkolenia dla firm lub
konferencje z noclegiem. „Lunaria” ul. Armii Krajowej 7, 58-540 Karpacz,
tel. 668 142 510.
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 WIADOMOŒCI
jelenia góra Narkotykowa wpadka

JELENIA GÓRA Uwaga na wielkie pojazdy jeżdżące po mieście

Do pudła za kokę

Tir uderzył w Niemca

Fot. KMP

Policja przechwyciła paczkę wartą 25 tysięcy złotych.

Opakowanie zawierające środki odurzające
Były w niej narkotyki,
które patrol policji ujawnił
w minioną środę wieczorem
w mercedesie na stacji benzynowej przy ulicy Wrocławskiej.
Po zbadaniu zawartości
paczki przez specjalistów okazało się, że zapakowano do niej
kokainę.
Kobiecie i mężczyźnie, którzy przebywali w samochodzie,

zostanie postawiony zarzut posiadania narkotyków. Grozi za
to kara do pięciu lat więzienia.
23-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna zostali przewiezieni do
policyjnej izbie zatrzymań.
Z narkotyku, który mieli
w aucie, można zrobić 450
działek.
Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
(tejo)

Przy ulicy Jana Pawła II
blisko Kauflandu tuż przed
przejściem dla pieszych tir
z Katowic chciał zjechać na
pas obok.
– Najprawdopodobniej
znalazł się jednak w tak zwanym martwym punkcie i nie
zauważył jadącego obok audi
– mówił jeden ze świadków.
Skutek: uszkodzony bok osobowego auta.
Na miejscu pojawiła się
jeleniogórska drogówka. Funkcjonariusze szybko ocenili, że
winnym kolizji jest kierowca
samochodu ciężarowego.

Fot. Marek Tkacz

W miniony czwartek przed południem omal nie doszło do poważnego wypadku.

W tym miejscu powinni uważać
wszyscy kierowcy

997 - Kronika policyjna
JELENIA GÓRA Młody złodziej rur
Miedziane rury spustowe z kamienicy administrowanej
przez Zakład Gospodarki Lokalowej ukradł 16-letni jeleniogórzanin. Sprawcę złapała policja. Został umieszczony
w Policyjnej Izbie Dziecka w Wałbrzychu. W Jeleniej Górze taka
placówka została zlikwidowana.

Audi
z niemiecką rejestracją,
w którym znajdowali się kierujący i pasażerka, z jednej
strony został porysowany

i wgnieciony. Nikomu na szczęście nic się
nie stało.
Zachodni goście mogli nim
spokojnie wrócić do domu.

Wszystkie koszty
naprawy auta pokryte zostaną z polisy ubezpieczeniowej
sprawcy kolizji.
Dwudziestopięcioletni
kierowca tira, który nie za-

chował wystarczającej
ostrożności na jezdni,
za spowodowanie kolizji
ukarany został stuzłotowym mandatem i sześcioma
punktami karnymi.
– Jest to nauczka dla następnych nieuważnych – zaznaczył
sierżant sztabowy Marcin Drozd
z jeleniogórskiej drogówki.
(angelika)

JELENIA GÓRA Piwosz małolat
Szesnastolatek rozbił szybę w jednej ze stojących na
zewnątrz lodówek z piwem na placu Ratuszowym i ukradł
z niej 20 butelek chmielowego trunku. Policja ustaliła ten fakt,
po tym jak ten sam nieletni w nocy próbował się włamać do
jednego z kiosków. Wpadł na gorącym uczynku zatrzymany
przez patrol policji. W trakcie przesłuchania przyznał się do
wcześniejszej kradzieży piwa.

JELENIA GÓRA Jak naprawdę wygląda praca stróżów miasta

KARPACZ Spirytus na lewo
Nielegalną wytwórnię bimbru wykryła policja u jednego
z mieszkańców okolic Karpacza. Mężczyzna ma 54 lata.
W jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie swojej
posesji pędził bimber. Zatrzymany twierdził, że alkohol produkował nielegalnie tylko dla siebie. Czasami częstował nim
gości. Utrzymuje, że nie sprzedawał bimbru. Funkcjonariusze
zabezpieczyli aparaturę do wytwarzania spirytusu oraz 6 litrów
gotowego trunku. Za popełnione przestępstwo grozi sprawcy
grzywna lub kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia
wolności do roku.

Nocni zmiennicy strażników miejskich przychodzą do
pracy o godz. 22.
– Tak naprawdę wygląda nasza praca – mówi
młodszy inspektor Dariusz
Pawluk. – Mieszkańcy mówią
o nas „ci od blokad”.
A to przecież zaledwie niewielki
odsetek naszych działań.
Rozpoczynają nocny patrol. Najpierw ulicą
1 Maja i plac Ratuszowy.
– Sprawdzamy, czy nie ma
na rynku libacji lub rozbojów
– wyjaśnia jeden ze strażników.
W mieście są punkty kontrolne,
które potwierdzają, że strażnicy
sprawdzili dany teren.
Strażnicy podjeżdżają pod
całodobowy sklep na ulicy Długiej. Dwie dziewczyny i trzech
chłopaków w wieku około dwudziestu lat popijają wino i nalewki. Kłócą się ze strażnikami.
– Ja z nimi nie piłam to ich
nalewka nie moja. Ja sobie piwo
kupiłam, ale w domu wypiję
– mówi jedna z pań.

JELENIA GÓRA Włamywacz za kratkami
51-letni mężczyzna podejrzany o szereg włamań został
zatrzymany przez policję. Mężczyzna włamał się do jednego
z garaży w Cieplicach. Ukradł z niego wiertarkę udarową
o wartości 1500 złotych. W trakcie przesłuchania okazało się,
że w tym miesiącu dokonał jeszcze trzech kradzieży.
Jego łupem padła motopompa warta prawie 2 tysiące
złotych, a także pontony, kamizelki, kosiarka i piła spalinowa.
Za kradzieże z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.
JELENIA GÓRA Potrącił pieszego
Nieostrożność kierowcy z Kowar była przyczyną wypadku,
do którego doszło przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Prowadzący samochód marki Kia Shuma potrącił przechodzącego
73-letniego jeleniogórzanina. Pieszy został przewieziony do
szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
(tejo)

Nocna zmiana czuwa

Wandale, którzy czują się bezkarni, bójki w lokalach –to tylko niektóre sprawy załatwiane
przez nocne patrole straży miejskiej.
miejscu okazuje się, że doszło
do bójki. Strażnicy przeprowadzają wywiad. Przyjeżdża
policja.
Kolejne wezwanie: okolice krzyża milenijnego. Narada złodziei samochodów.

Fot. Agr

Strażnicy proszą o dokumenty. Po sprawdzeniu okazuje się, że
jeden z panów był już wcześniej
karany. – Pracuję w straży już
prawie piętnaście lat – opowiada
Dariusz Pawluk. Większość twarzy pijaków zna już na pamięć.

Patrol straży miejskiej wieczorem kontroluje
kierowcę, który złamał przepisy
Strażnicy jadą na interwencję koło jednego z klubów
muzycznych. Było zgłoszenie,
że ochroniarze pobili jednego
z uczestników imprezy. Na

Przygotowywali się do kradzieży, ale straż pomieszała
im szyki. Przy legitymowaniu
strażnicy usłyszeli kąśliwe
uwagi. – Wciąż jeszcze nie

mamy takich uprawnień jak
policja – wyjaśniają. Mogą
tylko zawiadomić funkcjonariuszy.
Zdarza się, że stróże miasta
ratują ludziom życie. – Jedziemy
ulicą i wybiega przed samochodem jakaś dziewczyna. Krzyczy, że
jej brat się wiesza.
Wbiegamy do
mieszkania. Złapałem go za nogi
i podniosłem do
góry. Kolega odciął sznur. Po kilku minutach facet
się ocknął – mówi
D. Pawluk.
Przy każdej
interwencji słyszą:
„znowu się czepiają”. – Wystarczyłoby zostawić
miasto na jakiś czas bez patrolu
i wówczas na pewno widać byłoby
różnicę – zaznaczają strażnicy,
którzy nocą pilnują porządku.
(Agr)
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WIADOMOŒCI 
REGION Ludzie bez doświadczenia znajdą etaty

JELENIA GÓRA PONIEDZIAŁEK
Fot. Jack

„Kokosy” za miedzą

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Oferta targów nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem
W ramach Dni Otwartych
Targów Edukacji i Pracy odbywających się w całej Polsce
na placu Ratuszowym gościło
w miniony wtorek Biuro Pośrednictwa Pracy z Wrocławia,
Work Service.
Czesław Dudzik, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży organizator jeleniogórskich targów, zaprosił
firmę, która w swojej ofercie
ma dla mieszkańców trzysta

miejsc pracy w Czechach i na
Słowacji.
– Żeby podjąć taką pracę, nie
trzeba mieć żadnego doświadczenia zawodowego – mówi Czesław
Dudzik. Wymogiem jest wyjazd
zagranicę i chęć do pracy. Ponadto
nie można być daltonistą.
Mimo że oferta
w szczególności skierowana
jest do osób młodych skorzystać
z niej mogą mieszkańcy
w każdym wieku.

Joanna Jazienicka
Zdaniem Czesława Dudzika podjęcie pracy zagranicą
daje mieszkańcom szansę na
godziwe warunki życia.

Prawo i Sprawiedliwość podpisało sojusz wyborczy
ze Wspólnym Miastem

JELENIA GÓRA WTOREK
Fot.Angelika Grzywacz

– Po opłaceniu wszystkich
opłat na rękę można tam zarobić
ponad tysiąc dwieście złotych
– zapewnił dyrektor centrum.
Oferowano także pracę nie
tylko u naszych południowych
sąsiadów. Były oferty na stanowiska pielęgniarek i opiekunek
w Niemczech, posada dla rzeźnika w Holandii i Anglii oraz wiele
innych. Wśród ofert nie pojawiają
się jednak stanowiska administracyjne, a te najczęściej interesują
ludzi młodych i wykształconych
z naszego regionu.
– Chciałabym wyjechać za
granicę i pracować w administracji – mówi Edyta Dyl, jeleniogórzanka, która niedawno
ukończyła studia. – Nie chcę
tam jednak zostać. Jak zarobię
trochę pieniędzy wrócę do kraju
– dodała.
Joanna Jazienicka
podkreśla, że oferty zagraniczne cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród Polaków.
Jednak miejsc pracy
w dalszym ciągu jest
więcej niż samych zainteresowanych.
Angelika Grzywacz

Młodzież z „Handlówki” sprzedawała smakołyki
chcąc zarobić na studniówkę

KARPACZ WTOREK
Fot. KMP

Fot. Angelika Grzywacz

Trzysta nowych miejsc pracy czeka na jeleniogórzan. Na rękę można zarobić tysiąc dwieście złotych. Jednym z warunków jest wyjazd za granicę.

Pomagają, informują
Pracownicy Ochotniczego Hufca Pracy w Jeleniej Górze udzielali dodatkowo informacji związanych z możliwością dokształcania się. Można było skorzystać z porad, których na
co dzień udziela doradca zawodowy Paweł Płacheć. Irena Mroczek z OHP prowadzi również rejestr aktualnych ofert pracy z regionu. Wszystkie informację na temat pomocy
oferowanej przez Centrum Edukacji i Pracy dla Młodzieży można uzyskać przy ulicy Sudeckiej 59 lub pod numerem telefonu 64 577 37 lub 64 577 31-2.

Grubszy rozkład jazdy

JELENIA GÓRA CZWARTEK
Fot. Marek Tkacz

REGION Przybędzie pociągów na lokalnych trasach

Zatrzymano karpaczanina, który posiadał nielegalną
broń. Strzelbę prezentuje nadkom. E. Bagrowska

Dobra wiadomość dla pasażerów Polskich Kolei
Państwowych. Będzie więcej połączeń lokalnych.

Trzy dodatkowe składy
na trasie z Jeleniej Gór y
do Szklarskiej Poręby, dwa

Pasażerowie mają nadzieję, że taki rozkład jazdy
będzie obowiązywał także
zimą. – Kiedy spadnie śnieg
i są zaspy, kolej sobie z nimi
radzi, a autobusy – spóźniają
się i są mniej bezpieczne
– mówi Halina Rybarek,
która często jeździ z Jeleniej
Góry do Lwówka.
Pociągi umożliwiają także sprawne dojazdy mieszk ańcom Dębowego Gaju
blisko Lwówka. Aby dojść do
przystanku autobusowego
muszą pokonać kilka kilometrów. Stację PKP mają
pod nosem.
(tejo)

Rozpoczęły się 36. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne

KARPACZ CZWARTEK
Fot. KMP

Fot. Arkadiusz Piekarz

– z Jeleniej Góry
do Węglińca.
Jeden ze stolicy Karkonoszy do
Wrocławia.
Takie połączenia mają od
października wzbogacić roz-

Zanosi się na to, że torowiska w Jeleniej Górze
nie będą ziały pustką

kład jazdy na jeleniogórskim
dworcu głównym.
– Na razie czekamy na
oficjalne potwierdzenie tych
wiadomości – mówi Jerzy
Karcz, zastępca naczelnika
jeleniogórskiej sekcji przewozów pasażerskich Polskich Kolei Państwowych.
Według informacji PKP
od października na tory ma
wrócić także szynobus, który
będzie kursował na trasie
z Jeleniej Góry do Lwówka
Śląskiego.
Jak infor mowaliśmy,
pojazd zepsuł się. Teraz we
Wrocławiu kończy się jego
naprawa.

Gestorzy turystyki otrzymali od policji Certyfikaty
Bezpieczeństwa 2006
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 WIADOMOŒCI
JAK MIN¥£ WEEKEND
Fot. Marek Tkacz

JELENIA GÓRA PIĄTEK

JELENIA GÓRA. Inwestycja za 40 milionów euro

Za rok będzie lepiej
Mieszkańcy będą mieli czystszą wodę w kranach. Lepiej będą oczyszczane ścieki. Skończą się problemy z zalewaniem piwnic.

Bogdan Nauka, dyrektor teatru im. Norwida, otworzył Jeleniogórskie Spotkania Teatralne

Fot. Rylit

CIEPLCE PIĄTEK

Drogowcy pracowali przy remoncie nawierzchni ulic
na osiedlu Orle

Fot. Marek Tkacz

JELENIA GÓRA PIĄTEK

– Robot y utr udniają nam zbyt płytko
położone kable. Słupy
z trakcją energetyczną
musimy zabezpieczać,
żeby się nie przewróciły
– mówią pracownicy
z firmy wykonującej
zlecenie.
Ogółem wybudowane zostanie około 16

Fot. Angela

Na razie remonty i usprawnienia sieci wodociągowej życia
jeleniogórzanom nie ułatwiają.
Roboty prowadzone są
właśnie przy ulicy Wiejskiej
i docierają do garbatego
mostku łączącego ulicę Wiejską z Osiedlem Robotniczym.
Przez przeprawę codziennie
z Zabobrza do centrum Jeleniej
Góry przechodzą setki
mieszkańców.
Ekipy kopią także
w przy ulicach Różyckiego i Karłowicza. Prace
zaplanowane są także przy
ulicy Działkowicza na Zabobrzu.
Jej mieszkańcy narzekają
na niedrożne studzienki
kanalizacyjne. Spodziewają się, że po
ich wymianie
skończą się
kłopoty
z zalewaniem
piwnic
i ulic przy intensywnych opadach deszczu lub wiosennych
roztopach.

Prace nie ułatwiają życia mieszkańcom Zabobrza.

Unia dużo pomoże
Projekt obejmuje realizację czterech kontraktów: modernizację oczyszczalni
ścieków z budową stacji kompostowania osadu, budowę zakładu uzdatniania
wody, sieci wodociągowej oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej.
Planowane zakończenie realizacji całego projektu to 31 grudnia przyszłego
roku. Wartość całego projektu wynosi 40,6 mln euro, z czego 69 procent, czyli
28 mln euro dofinansowane jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu Jeleniej Góry.
Modernizacja obejmie także ulice Jagiełły, Grunwaldzką, Jana Pawła II,
Paderewskiego. Nowe sieci kanalizacyjne zostaną ułożone w ciągu ul. Jagiełły
– ok. 1 km sieci, Kubusia Puchatka (około pół kilometra).
Sieć rozdzielcza o długości ponad 5 km powstanie na Osiedlu Łomnickim.

km sieci kanalizacyjnych
i blisko 8 km sieci wodociągowych.
(angela)

JELENIA GÓRA Budują bibliotekę, zmodernizują basen

Wyższa szkoła marzeń
Fot.Arkadiusz Piekarz

JELENIA GÓRA PIĄTEK

Podczas uroczystej sesji rady miasta wręczono tytuły
i nagrody zasłużonym jeleniogórzanom i firmom

Fot. Arkadiusz Piekarz

JELENIA GÓRA PIĄTEK

Miłośnicy fotografii gór mogą podziwiać najlepsze
zdjęcia Karkonoszy w kilku galeriach

Czy już niebawem Kolegium Karkonoskie stanie się potęgą wśród wyższych uczelni? Poza
systematycznymi inwestycjami dodatkowym jego atutem ma być nowoczesna biblioteka i
studenckie centrum kulturalne.
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa swoje wielkie inwestycje zakończyć chce jeszcze
przed pojawieniem się niżu demograficznego. Już poczyniono
tu widoczne kroki na kwotę 600
tysięcy euro.
Za te pieniądze podczas wakacji doposażone zostały poszczególne instytuty w nowoczesny sprzęt
komputerowy i multimedialny.
Dodatkowo wymieniane są
dachówki w głównym budynku
Instytutu Języków Słowiańskich.
Zakończenie największego projektu ma jednak nastąpić 30
kwietnia 2007 roku. W tym czasie
Kolegium Karkonoskie będzie
się już mogło poszczycić własną
nowoczesną biblioteką dostępną
nie tylko dla studentów.
– Z biblioteki będą mogli
skorzystać nie tylko nasi studenci,
ale również inni zainteresowani – mówi kanclerz Kolegium
Karkonoskiego Grażyna Malczuk. Obiekt wyposażony będzie
w windę, która umożliwi pełny

dostęp do placówki ludziom niepełnosprawnym.
W kompleksie budynków
biblioteki znajdzie się centrum
komputerowe, centrum informacji naukowej, czytelnia, zespół
opracowania zbiorów, archiwum
i wypożyczalnia
dostępna dla
wszystkich.
Koszt
Na razie trwają prace adaptacyjne dawnego
modernizacji
budynku koszar. Będzie tam biblioteka
dawnej stołówki wojskowej,
nowych studentów. Ci, senu – mówi Grażyna Malczuk.
która tam
którzy już tam studiu- Ma nadzieję, że te pieniądze
właśnie
ją, będą mieli dostęp do pojawią się już w rozdaniu
działała
niezbędnych dziś dla środków na lata 2007/2013.
p r z y
Poza podnoszeniem poGrażyna Malczuk studentów kompunieistterów i literatury. ziomu kształcenia swoich
niejącym już Centrum Szkolenia To również podniesie poziom studentów w zamierzeniach
Radioelektronicznego, to kwota placówki.
jest rozwój studenckiego żydziesięciu milionów pięciuset
Nowoczesna biblioteka cia kulturalnego. Chciałaby,
złotych.
nie jest jedyną zachętą dla żeby pojawiły się tam dysko– Cieszę się, że ta biblio- przyszłych żaków.
teka, miejsce prezentowania
teka powstaje – podkreśla
– W planach mamy jeszcze uzdolnień muzycznych, teatr
studentka.
pozyskanie pieniędzy na re- kabaretowy, czy czasopismo
Uczelnia dzięki tej inwe- mont sali gimnastycznej oraz studenckie.
stycji na pewno zyska wielu modernizację nieczynnego ba(angela)
Fot. Angelika Grzywacz

Rozpoczął się rok akademicki w filii Wyższej
Szkoły Menadżerskiej z Legnicy
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JELONKA WCZORAJ 
JELENIA GÓRA Magiczny zakątek w centrum miasta

Spacerkiem po ulicy
Pocztowej
portalu
ień na oczty
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Wcześniej Capitol, dz

Polak, Węgier – dwa bratanki: to powiedzenie musiało przyświecać
tym, którzy w śródmieściu Jeleniej Góry otworzyli w latach powojennych restaurację Tokaj, jedyny lokal kuchni innych narodów
w stolicy Karkonoszy. Nie wiadomo też, dlaczego otwarto ją w dawnej
Restauracji Pocztowej, z niemiecka zwanej Postschaenke. Niemal naprzeciwko poczty głównej. Poza nazwą wyszynku niewiele się tu przez
lata zmieniło. Jesteśmy na ulicy Pocztowej, czyli Poststrasse.
Budowę gmachu poczty ukończono w roku 1912.
Urząd Poczty Cesarskiej, jak
godnie nazywała się wówczas ta instytucja, przeniesiono tam z byłej siedziby,
ogromnej kamienicy na
rogu Banhofstrasse (dziś
1 Maja).
Budynek wyprzedził
swoją epokę, bo poczcie służy
do dziś. Jak na początek XX
stulecia był bardzo nowoczesny: z przestronną halą
kasową oświetloną nie tylko
lampami, ale i dużym świetlikiem w suficie.
Zamontowano tam, a jakże, jedną z pierwszych centrali telefonicznych w stolicy
Karkonoszy. Uprzywilejowani
abonenci mieli na początku
trzycyfrowe numery.
Urządzenia telefoniczne,
zainstalowane przez Niemców, służyły zresztą jeleniogórzanom jeszcze długo po
1945 roku. Nie zostały nawet
wyłączone 13 grudnia 1981,
w dniu wprowadzenia stanu
wojennego przez władze PRL.
Wtedy to telefonię unieruchomiono w całym kraju, ale
jeleniogórzanie przez całą
ówczesną niedzielę mogli swobodnie rozmawiać.
Kres „wojennym” pogawędkom przyniosła informacja zamieszczona
w Monitorze Dolno-

śląskim, zastępczej reżimowej
gazecie, która ukazała się 14
grudnia 1981 roku zamiast
kilkudziesięciu innych tytułów.
Dziennikarze donieśli, że w Jeleniej Górze telefony są czynne,
a skutek był taki, że natychmiast
je wyłączono.
Cały budynek wówczas
zmilitaryzowano, a przed
pocztą główną – jak się ją
określa do dziś – pojawiły się
koksowniki, żołnierze oraz
zomowcy.
Idąc w jej kierunku, natrafiamy na małą uliczkę, na
początku minionego stulecia
jeszcze niezabudowaną, za
to tonącą w zieleni skwerów
i ogrodów. (Ich fragment
zachował się zresztą do dziś,
tam, gdzie obsługa istniejącej
w miejscu Tokaju restauracji
Bosman urządziła letni ogródek piwny).
Ta uliczka od 1912 roku
nazywała się Kleine Poststrasse, czyli po prostu Małą Pocztową. Lokatorzy mieszczańskich
kamienic wówczas tam zbudowanych mieli z okien ciekawy
widok na zieleń i centrum
Hirschbergu.
Polski Zarząd Miasta Jelenia Góra w roku 1945 nadał
temu traktowi miano Filatelistów, którzy z pocztą też się
kojarzą.
W końcu na szyld trafili
Bohaterowie Getta, którzy

niewątpliwie od filatelistów
są ważniejsi.
Wspomniane widoki zostały przysłonięte w latach 60-tych
ubiegłego wieku, kiedy przy
Bohaterów Getta postawiono
niezbyt urokliwą kamienicę
w stylu nawiązującym do realnego socjalizmu. Dziś blasku
budynkowi dodaje niedawno
temu odnowiona elewacja.
Najnowszym obiektem na
Poststrasse jest zbudowane
w latach 30. XX wieku kino
Capitol. Imponujący gmach
o modernistycznej linii, największym wówczas ekranie
i najbardziej elegancką widownią. Zbudowano go jednak nie
tylko dla miłośników X Muzy,
ale dla fanów kabaretów oraz
varietés. Powstał tam kanał dla
orkiestry, która takowym przygrywała, a na zapleczu urządzono coś w rodzaju garderób.
Występy artystyczne odbywały się tam także w latach
powojennych, ale kino było

i pozostaje miejscem premier
największych hitów ówczesnej
i współczesnej kinematografii.
Po 1945 roku nazwę kina
zmieniono na „Lot”. Złośliwi
twierdzą, że tylko dlatego, iż
takie słowo w języku polskim
dało się ułożyć z liter poniemieckiego neonu. I nie trzeba było
zamawiać nowego.
I tu, mając przed oczami
zaplecze siedziby poczty, naszą
wędrówkę po Pocztowej kończymy. Wchodzimy na seans do
kina. Tam raczej nic o dawnej
Jeleniej Górze nie wyświetlą.
(tejo)

Widok Pocztowej w stronę ulicy
Okrzei niewiele się zmieni
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JELENIA GÓRA W górze widać lepiej

Spojrzenie na ratusz

Budynek – symbol Jeleniej Góry. Pochodzi z lat 1747-1749. Zbudowano go w stylu neoklasycystycznym. Do dziś krążą legendy o podziemiach, którymi dawni rajcy rzekomo
mieli wymykać się z posiedzeń, aby napić się piwa w jednej z pobliskich gospód. Restauracja działała w podziemiach magistratu do 1945 roku, wróciła kilka lat temu.
Na początku XX wieku ratusz połączono z sąsiednimi „siedmioma domami”, wcześniej służącymi kupcom za mieszkania i sklepy. Nie zachowały się do dziś. Po przebudowie są
w nich pomieszczenia urzędu miasta. W roku 2000 w pierwszej z tych kamieniczek odkryto średniowieczną studnię o głębokości 20 m.
(tejo)

JELENIA GÓRA Owacje dla aktorów z Katowic

Śląski humor wielkim hitem
Dramat ten zdobył wiele
Brawami nagrodzono w minioną sobotę sztukę
cennych
nagród na festi„Cholonek”. Spektakl rozpoczął uroczyście
walach teatralnych między
XXXVI Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.
innymi Złote Maski 2004 w
„Cholonek” opowiada o ludziach żyjących między Polską
a Niemcami. Pomiędzy jawą
a snem. Pomiędzy tragedią
a farsą. Jest to historia polskiej
rodziny z czasów międzywojennych. Zmagają się z różnymi
przeciwnościami
losu.

Fot. Marek Tkacz

Przedstawienie zaprezentował Teatr Korez z Katowic. Na
występ górnośląskich aktorów w
stolicy Karkonoszy bilety wykupiono już przed
tygodniem.

Katowiccy aktorzy na deskach
jeleniogórskiego teatru

kategorii “Spektakl Roku”,
“Najlepsza Rola Kobieca”
oraz Złotą Maskę dla Roberta
Talarczyka za całokształt
działań artystycznych.
Górnośląska sztuka została entuzjastycznie przyjęta
przez jeleniogórską publiczność,
która długo po
zakończeniu
spektaklu głośnym aplauzem
podziękowała za
wyśmienitą grę
aktorów. Sami
artyści byli zad owo l e n i , ż e
udało im się
zagrać sztukę z
Górnego Śląska dla
Dolnoślązaków.
Zgromadzonym
mieszkańcom bardzo przy-

padł do gustu śląski humor i tamtejsza gwara.
– Na początku trudno mi
było zrozumieć, o czym oni
mówią, ale później było to już
znacznie prostsze – dzieliła
się wrażeniami jedna
z jeleniogórzanek.
Przedstawienie dostarczyło widzom wielu
wrażeń zarówno estetycznych
jak i duchowych.
Wygraj obraz pana Darka
Wszystkie sztuki przedstawione podczas XXXVI JST
biorą udział w plebiscycie
na najlepszy spektakl, a także najlepszą postać męską
i kobiecą.
Widzowie mogą głosować
dzięki specjalnym kuponom,
rozdawanym przy wejściu na
salę. Szczęśliwcy mają szansę
na wylosowanie nagrody,
którą jest obraz Dariusza
Milińskiego.
Daria Pyrzanowska

Scena, która wzbudziła aplauz publiczności
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Jelenia Góra Konie urzekły pięknem, zawodnicy – brawurową jazdą

Galopem po puchar
Zdjęcia Arkadiusz Piekarz/Angela

Widzowie przecierali oczy podczas V Regionalnych Zawodów Jeździeckich.

Maciej Gołąbek
z ogierem Illinois

Michał Kasztelan z có

rką Magdą

W minioną sobotę lotnisko
Aeroklubu Jeleniogórskiego gościło miłośników jazdy konnej.
Wśród startujących w zawodach
znaleźli się zarówno początkujący,
jak i profesjonaliści. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, Michał
Kasztelan.
– Jako student jeździłem
wierzchem – wspomina M. Kasztelan. – Później jeździć konno
uczyła się moja córka. Ja teraz też
jeżdżę, nie wyczynowo, ale rekreacyjnie. Doskonała sprawa.
Kasztelan zdecydował, że „zarazi” jeździectwem innych
i sam zorganizował zawody.
Mieszkańcy mogli przyjść
z dziećmi i dobrze się bawić.
Maciej Gołąbek przyjechał w sobotę z Jędrzychowic
z pięcioma końmi i trzema
zawodnikami. Konno jeździ
już dziesięć lat.
– St ar towałem już
w ponad stu takich wyścigach
– mówi jeździec. Żeby wystartować musiał wziąć przepustkę, bo właśnie odbywa służbę
wojskową.

– Za trzy tygodnie wracam
do cywila i nadrobię zaległości
w jeździe – tłumaczy.
Poza zdobywaniem medali
zajmuje się jeszcze ujeżdżaniem koni.
– To trwa około roku – wyjaśnia. – Nie każdy koń da się
jednak ułożyć pod skoki.
Jednak Illinois – ogier,
na którym wystartował Maciej,
z jeźdźcem bezbłędnie pokonali
tor przeszkód.
Inni zawodnicy również
się podobali. Pięknymi skokami zachwycali się i młodzi,
i starsi.
– To niesamowite – mówi
Edyta, licealistka. – Sama bym
chętnie pojeździła. Trochę
strach, ale myślę, że się przełamię. Świetny pomysł ktoś
miał. Tyle pięknych koni i tak
świetnej jazdy w Jeleniej Górze
nigdy byśmy nie zobaczyli.
A naprawdę warto.
Współorganizatorem imprezy były Klub Jeździecki
„Bonanza” z Jędrzychowic,
Stajnia Sportowa Łomnica
i Aeroklub Jeleniogórski.
Angelika Grzywacz

Najlepsi na siodle
Główny konkurs klasy N o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry wygrał Stanisław
Merchut na koniu Indonezja. W klasach C i B triumfował Mściwoj Kiecoń
na wierzchowcu Corero. Drugie miejsca zajęła Magda Kasztelan.
Na podium stanęła także Agnieszka Lemańska na Beforeście.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
			
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.w Jeleniej Górze zawiadamia,
że zgodnie z Uchwałą nr 532/XLV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2001 roku w
sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez ich posiadaczy
oraz wyłapania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta Jelenia Góra trwałe znakowanie psów,
obowiązkowe dla ich posiadaczy, odbywa się nieodpłatnie.
Nieodpłatne znakowanie ( czipowanie ) realizują n/w lecznice weterynaryjne:
1. Lekarz weterynarii Małgorzata Wojtas
Gabinet weterynaryjny Jelenia Góra ul. Cieplicka 56
2. Lekarz weterynarii Karol, Andrzej Walasek
Przychodnia Weterynaryjna Jelenia Góra ul. Świerkowa 18
3. Lekarz weterynarii Andrzej Poźniak
Lecznica dla Małych Zwierząt Jelenia Góra ul. Wiosenna 18
4. Lekarz weterynarii Mariusz Godoń
Lecznica dla Zwierząt „Jelwet” Jelenia Góra ul. Wolności 222
5. Lekarz weterynarii Janusz Mazur
Lecznica dla Małych Zwierząt Jelenia Góra ul. Tuwima 4
6. Lekarz weterynarii Sławomir Sobolewski
Lecznica dla Małych Zwierząt Jelenia Góra ul. Zamenhofa 5
7. Lekarz weterynarii Ewa Charchut
Lecznica dla Małych Zwierząt Jelenia Góra ul. Romera 4
8. Lekarze weterynarii: Marek Saluszewski, Sławomir Frąckowiak
Praktyka Weterynaryjna s.c. Jelenia Góra ul. Małcużyńskiego 4/53
9. Lecznica przy Schronisku dla małych zwierząt
Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 33 a
10. Lekarz weterynarii Adam Januszkiewicz
Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 62
11. Lekarz weterynarii Piotr Rząd
Jelenia Góra ul. Daniłowskiego 2 a
Prosimy o realizowanie nałożonego przez Radę Miejską obowiązku trwałego znakowania.
Prezes Zarządu: Michał Kasztelan
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nominowany do...
PERŁY CERAMIKI UE 2006
Płytki POLCOLORIT znane są na całym świecie. Oryginalne,
niepowtarzalne i wysoko cenione przez fachowców. Cechują
się delikatnymi, subtelnymi wzorami, doskonale dobraną kolorystyką i ciekawą fakturą. Dzięki nim pomieszczenia nabierają
elegancji, funkcjonalności i niepowtarzalnego klimatu. Wiele
z proponowanych wzorów inspirowanych jest naturą, dlatego
też płytki mają ciepłe przyjazne barwy, które zaspokoją gusta
nawet najbardziej wymagających klientów.
Firma POLKOLORIT w tym kwartale oferuje wiele nowych
wzorów, między innymi Morena i Sigma.
POLCOLORIT S.A.
58-573 Piechowice, ul. Jeleniogórska 7
tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12
fax +48 75/75 47326
www.polcolorit.pl
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JELENIA GÓRA Więcej mieszkań, bogatsza oświata i pomoc dla sportu, bardzo ważne

Mniej kłopotów– lepsza

Przez minione cztery lata władze Jeleniej Góry uczyniły wiele, aby
mieszkańcy miasta czuli się w nim bezpieczniej, aby byli spokojniejsi
o przyszłość swoją i swoich najbliższych, a codzienność stawała się jak
najmniej kłopotliwa.
Mniej bezrobotnych
Na początek ważna informacja. Bezrobocie w Jeleniej Górze spada. Na koniec
sierpnia br. stopa bezrobocia
wyniosła 10,2 %, co – po za
Wrocławiem- plasuje Jelenią
Górę w pozycji najlepszej na
Dolnym Śląsku. A jeszcze we
wrześniu w 2005 r. stopa
bezrobocia wynosiła 13,3.
W bieżącym roku, dzięki różnym przedsięwzięciom dającym zatrudnienie, z ewidencji
Urzędu Pracy można było
wykreślić ponad 2300 osób.
Posiadane środki finansowe
i z a i n t e re s owa n i e p r a c odawców sprawiają, że do
końca roku osób zarobkujących będzie znacznie więcej.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze realizuje bowiem
kilka programów, które mają
pomóc zarówno osobom zarejestrowanym jak i pracodawcom. Umożliwiają one m.in.
dopasowanie kwalifikacji do
wymogów rynku pracy, naukę
języka obcego oraz rozpoczęcie własnej działalności.

Mieszkania coraz bliżej
Własne „cztery kąty” to
potrzeba wielu mieszkańców.
W ostatnich latach lokatorzy
wprowadzili się do kolejnych 320
mieszkań.
Przy ul. Zielonej ukończono
budowę 48 mieszkań w czterech
budynkach komunalnych. Cały
czas trwają starania o pozyskanie lokali dla najbardziej
potrzebujących rodzin. Na ten
cel przeznaczane są pustostany,
które następnie są remontowane
i przekazywane kolejnym lokatorom. Istnieje też alternatywa
– niektóre mieszkania remontują
lokatorzy na własny koszt, mając
na względzie osobiste potrzeby.
Więcej patroli,
mniej przestępstw
W ostatnich czterech latach spadła liczba kradzieży
samochodów, notuje się także
coraz mniej innych przestępstw.
Dobrym rozwiązaniem okazały
się łączone patrole policji i straży miejskiej. Mieszkańcy Jeleniej
Góry czują się więc zapewne
bezpieczniej.

Przepiękny ratusz - wizytówka Jeleniej Góry

Miasto co roku wspomaga
finansowo policjantów. Funkcjonariusze sami decydują, na co
przeznaczać pieniądze. Kupują
za nie komputery, telefaksy, specjalistyczną aparaturę. Miasto
w części dofinansowuje także
zakup radiowozów.
Część otrzymanych środków
wykorzystuje się w działaniach
prewencyjnych prowadzonych
między innymi w szkołach.
Dzięki pogadankom dzieci uczą
się zasad bezpieczeństwa, a młodzież uświadamia sobie zagrożenia, jakie mogą ją spotkać.
Samorządowcy wspomagają także Państwową Straż
Pożarną. Obecnie trwa budowa
nowej strażnicy przy ul. Sokoliki.
Zacznie ona najpewniej funkcjonować jeszcze w tym roku.
Bogatsza oświata
W budżecie miasta na 2006
rok wydzielono środki nie tylko
na remonty obiektów sportowych i szkół, lecz także na
stypendia i inne potrzebne przedsięwzięcia.
Wydatki na oświatę są imponujące. Wynoszą prawie 88
milionów złotych. Stanowi to
ponad 25 procent budżetu miasta. Same wynagrodzenia dla
pracowników oświaty pochłoną
ponad 50 milionów złotych.
Pozostałą kwotę przeznaczono
na inwestycje i remonty. Wśród
realizowanych obecnie zadań
znalazły się m.in. wykonanie
podjazdu oraz windy dla osób
niepełnosprawnych w budynku
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. W trakcie wakacji remontowi i przebudowie poddano
m.in. sale gimnastyczne, boiska
szkolne. Wiele z nich – choćby
to przy Szkole Podstawowej nr
2 – zyskało trwałą i bezpieczną
nawierzchnię. Wyremontowano
też sanitariaty, kilka sal przystosowano do montażu pracowni
komputerowych.
Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
Prezydent Miasta przyznał środki
na szkolenie dzieci i młodzieży,
organizację imprez sportowych,
szkolenie osób niepełnosprawnych, działalność GOPR-u oraz

Podpisanie kontraktu z ISPA wartego ponad 200 mln zł
przygotowanie do rozgrywek
i udział w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej i koszykowej
kobiet. Dofinansowanie otrzymały cykliczne imprezy odbywające
się w Jeleniej Górze, czyli Bike
Maraton, Parada Rowerów i Tour
de Pologne.
Drużyna MKS Karkonosze dostała wsparcie na udział
w zawodach zimowych. Dotacje
dla klubów sportowych ze środków pozyskanych od podmiotów
gospodarczych wyniosły 56,5
tysiąca złotych.
Miasto zapłaciło za realizację programu powszechnej
nauki pływania dla wszystkich
uczniów (około 900 dziewcząt

i chłopców) trzecich klas jeleniogórskich szkół podstawowych.
Ważniejsze inwestycje
„Zaopatrzenie w wodę
i oczyszczanie ścieków w Jeleniej
Górze” to największa i najważniejsza inwestycja, obejmująca
modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę zakładów
towarzyszących. Jej realizacja pochłonie aż 200 milionów złotych.
Pieniądze pochodzą zarówno
z budżetu miasta, jak i ze środków Unii Europejskiej.
Część prac jest już zakończonych, jak np. budowa sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
w Maciejowej czy budowa pięciu

Konkurs grafitti – oferta dla młodych

biologicznych oczyszczalni ścieków w Jagniątkowie. Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jeleniej Górze oraz budowa
stacji uzdatniania wody ze zbiornika retencyjnego w Sosnówce.
Czysta woda trafi do kranów
jeleniogórzan już za rok.
Kilka etapów robót jest
w przygotowaniu- np. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w lewobrzeżnej części Cieplic, w rejonie kanału Młynówka
i przy ul. Objazdowej.
Kolejną dużą inwestycją
w mieście była budowa obwodnicy północnej i remont kilkudziesięciu ulic. W ramach tego
projektu m.in. przebudowano
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inwestycje i przyjazna obsługa interesantów

a perspektywa
będą mogli czuć się bezpiecznie
i komfortowo podczas jazdy.

wiadukt drogowy na krajowej
„trójce” oraz zmodernizowano
Trasę Czeską.
W trakcie realizacji znajduje się kilka ważnych zadań:
jak przebudowa skrzyżowania
ulic Dworcowej, Sobieszowskiej
i Lubańskiej oraz budowa obwodnicy miasta, z którą wiąże się
przebudowa ul. Podwale.
Przebudowa i modernizacja dwudziestu ulic pochłonie
w sumie ponad 30 milionów
złotych. To dobra wiadomość
nie tylko dla kierowców, którzy

Pomoc potrzebującym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze udziela
pomocy finansowej 3100 rodzinom, które z różnych powodów
same sobie nie radzą. To głównie
ludzie ubodzy, bezrobotni, niepełnosprawni oraz chorzy.
Ośrodek wypłaca także zasiłki stałe i okresowe, dopłaca
do posiłków dla dzieci z rodzin
o bardzo niskich dochodach
oraz wypłaca świadczenia na
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Kilkaset rodzin co roku otrzymuje w ramach pomocy opał.
Łącznie kwota środków, przeznaczanych na pomoc społeczną sięga ok. 43.000.000 zł
Z budżetu miasta przeznaczono 240 tysięcy złotych
na pomoc rodzinom, które
najbardziej ucierpiały w wyniku tegorocznej powodzi,
niezależnie od pomocy
udzielonej przez budżet
państwa.
Książki
dla każdego
Jednym z większych
sukcesów miasta jest
modernizacja Grodzkiej
Biblioteki Publicznej.
Kosztem blisko dziesięciu milionów złotych placówka będzie przekształcona w „Jeleniogórskie
Centr um Infor macji

i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska”. Dzięki tym
pracom przybędzie miejsc
dla czytelników, stanowisk
ko mp u t e row yc h o r a z s a mych woluminów. Obecnie
trwają prace konstrukcyjne.
Z „Książnicy Karkonoskiej”
będą mogły korzystać osoby
niepełnosprawne, czytelnia
będzie przystosowana do potrzeb osób niedowidzących
i niedosłyszących. Inwestycja
ma zakończyć się pod koniec
przyszłego roku.

Jakością, zgodnie z normą ISO
9001:2001”.
Gmina i jeleniogórski powiat
grodzki są też wysoko notowane w
wielu krajowych rankingach jednostek samorządowych. Zestawienia te dowodzą, że funkcjonowanie
miasta jest dobrze zorganizowane,
a rozliczne oczekiwania i potrzeby
jego mieszkańców są zaspokajane
na poziomie znacznie wyższym
niż w innych rejonach kraju.
(ts: jelonka.com)

Oświata - jedna z akcji ulicznych I LO

Inauguracyjne spotkanie z posłami obecnej
kadencji - rozmowy o współpracy

Nagrody, wyróżnienia
Miasto Jelenia Góra oraz
samorząd i urząd mają na swoim koncie szereg wyróżnień
i nagród. Warto tu wymienić
chociażby „Certyfikat GMINA
FAIR PLAY-Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji”,
czy „Certyfikat Gotowości Europejskiej”. Kilka
dni temu Urząd Miasta
otrzymał „Certyfikat
Systemu Zarządzania

MZK – sprawdzony przewoźnik

Nowe zaklady - Biofactor - obecnie Finepharm

Zlot czarownic – promocja lotnictwa

JELENIA GÓRA Obsługa w urzędzie w pełni jakości

Bardzo ważny certyfikat
Chciałbym przede wszystkim podziękować pracownikom Urzędu Miasta, ponieważ sukces ten byłby niemożliwy bez ich ciężkiej pracy i zaangażowania w proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.
Wiem, jakie na początku wielu
z nas miało wątpliwości. Czy jest to
potrzebne? Czy w natłoku tej pracy,
którą już mamy, powinniśmy
dokładać sobie kolejne zadania
i obowiązki. Po co nam to ISO?
Teraz widać, że było warto.
Te wszystkie rozwiązania, które
wdrażając system wprowadziliśmy, usprawniały, ułatwiły i uprzyjemniły obsługę naszych klientów,
skróciły czas załatwiania każdej

sprawy. Bo to właśnie dla naszych
klientów chcemy się zmieniać
i podnosić jakość pracy.
Dzięki wdrożeniu Systemu
Zarządzania Jakością, zgodnego z
normą ISO 9001:2000 nasz Urząd
znalazł się w gronie nowocześnie administrowanych jednostek
samorządowych w kraju, a nasi
klienci mogą mieć pewność, że
zostaną obsłużeni zgodnie z międzynarodowymi standardami.

A zadowolenie naszych klientów przekłada się przecież bezpośrednio na nasz komfort pracy. O
ile łatwiej pracuje się, gdy nie ma
konfliktów, gdy widzimy zmiany
nastawienia mieszkańców Jeleniej Góry do naszego Urzędu i
jego pracowników.
Te efekty zaczynają być
już coraz wyraźniej widoczne.
Wyniki ankiety prowadzonej
w Urzędzie pokazują, że 60%

klientów ocenia naszą pracę
bardzo dobrze.
Życzyłbym sobie i nam
wszystkim, żeby było jeszcze
lepiej, i dlatego po otrzymaniu
tego certyfikatu obiecuję, że
nie spoczniemy na laurach,
a będziemy się ciągle doskonalić
i podnosić jakość naszej pracy.
Józef Kusiak
prezydent Jeleniej Góry
(ts: jelonka.com)
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Obudzić „usypiany”potencjał miasta

Marek Obrębalski
Wielu jeleniogórzan nie
jest przekonanych do pracy
samorządowców. Jaki ma
Pan pomysł aby zmienić ich
nastawienie?
Nastawienie mieszkańców
do samorządowych władz miasta
jest z pewnością reakcją na brak
społecznie oczekiwanych zmian.
Nie można bowiem podejmować
istotnych dla miasta decyzji bez
społecznych konsultacji i stałej
łączności z mieszkańcami. Tę
łączność winni zapewnić przede
wszystkim radni reprezentujący
lokalną społeczność, lecz nie
wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
W moim odczuciu najważniejsze
jest postrzeganie mieszkańców
jako partnerów, nie zaś jako uciąż-

liwych intruzów. Społeczność lokalna i jej różnorodna aktywność
to przecież jeden z najbardziej
istotnych potencjałów Jeleniej
Góry, niestety w ostatnich latach
wyraźnie usypiany m.in. dzięki
przekonaniu o braku wpływu na
losy miasta. Aby to przebudzenie
nastąpiło i w ślad za nim zmiana
nastawienia jeleniogórzan do
władz samorządowych konieczne jest „uspołecznienie” procesu
zarządzania miastem w ramach
budowy autentycznego obywatelskiego społeczeństwa.
Co myśli Pan o obecnym
stanie w jakim znajduje się JeleniaGóra.Czymiastopotrzebuje
jakiś zmian?
Jelenia Góra na pewno potrzebuje wielu istotnych zmian.
Nadal bowiem trwa rozpoczęty
z końcem 1998 roku proces degradacji miasta w układzie regionalnym i krajowym. Dotychczasowe
funkcje: przemysł, administracja
publiczna, jednostki wojskowe czy
lecznictwo uzdrowiskowe przestały pełnić rolę sił motorycznych
rozwoju miasta. Obserwowane są
natomiast z coraz większą ostroś-

cią symptomy peryferyjności oraz
oznaki „wymywania” potencjału
demograficznego, gospodarczego
i społecznego Jeleniej Góry.
Jelenia Góra jest nadal miastem wielu niewykorzystanych
szans. Przykładowo, miasto
niedostatecznie wykorzystuje
swoje możliwości inwestycyjne.
W większości rankingów plasuje
się bardzo wysoko pod względem
atrakcyjności dla inwestorów.
Jednak nie ma to przełożenia na
rzeczywistość. Motorem przyciągającym inwestorów powinny
być i są zwykle władze lokalne.
To one tworzą klimat dla inwestowania, klimat dla tworzenia
nowych miejsc pracy. Bardzo duży
wpływ na decyzje i skuteczność
zarządzania mają finanse. Obecny poziom zadłużenia miasta
w niemałym stopniu ograniczać
będzie możliwości realizacji wielu
zadań w najbliższych latach. Stąd
też nieodzowne staje się bardziej
skuteczne wykorzystanie możliwości finansowych jakie stworzyła Unia Europejska. Ważny jest
ponadto rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu

o naturalne zasoby. Konieczne jest
wzmocnienie lokalnego rynku
pracy oraz usprawnienie systemu
komunikacyjnej, technicznej
i społecznej obsługi miasta. To tylko ważniejsze kierunki niezbędnych zmian w Jeleniej Górze.
Jaka będzie pierwsza
Pańska decyzja, po tym jak
okaże się Pan zwycięzcą
listopadowych wyborów?
Z pewnością nie będzie to
decyzja o „kadrowym przewrocie”
w Ratuszu i innych komunalnych
jednostkach organizacyjnych.
Mimo, iż postrzegam potrzebę
wielu zmian organizacyjnych, to
jednak zapewniam, że zmiany
te następować będą ewolucyjnie.
O przydatności pracowników decydować będą wiedza, kompetencje
i zdolność do kreowania oczekiwanych społecznie rozwiązań.
W ciągu ostatnich kilku lat
młodzież emigruje do większych metropolii. Czy ma Pan
pomysł żeby zatrzymać młodych mieszkańców w mieście?
Duże miasta są niewątpliwie
magnesem z narastającą siłą przyciągającym ludzi młodych. Dla

młodego pokolenia jeleniogórzan
konieczne jest przygotowanie odpowiedniej kompleksowej oferty
przedsięwzięć adekwatnych do
jego wymagań.
Najważniejsze jest tworzenie
atrakcyjnego lokalnego rynku
pracy, konkurencyjnego względem innych większych miast.
Wymaga to jednak wspomnianych
już inwestycji i związanych z nimi
nowych miejsc pracy o wysokiej
jakości. Ponadto niezbędne jest
uzupełnienie dotychczasowego
wyposażenia rekreacyjnego, kulturalnego, edukacyjnego. Potrzeby
w tym zakresie widoczne są we
wszystkich częściach miasta, lecz
najboleśniej odczuwane w „sypialnianym” krajobrazie Zabobrza.
Przynajmniej część tych potrzeb
zaspokoiłby ośrodek rekreacyjnosportowy integrujący funkcje
widowiskowe (w tym kino), sportowe (basen kryty, lodowisko)
i rekreacyjne (m.in. kręgielnia).
Kolegium Karkonoskie
dąży do uzyskania statutu
Uniwersytetu. Czy po wygranych wyborach, jako prezydent, będzie Pan chciał

pomóc uczelni w uzyskaniu
tego miana?
Jelenia Góra jest wprawdzie
znaczącym regionalnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego, lecz
droga do utworzenia w mieście
Uniwersytetu jest długa. Wynika
to przede wszystkim z rygorystycznych wymogów natury prawnej i kadrowej, których na dzień
dzisiejszy nie spełniłyby nawet
wszystkie jeleniogórskie placówki szkolnictwa wyższego razem
wzięte. Niemniej jednak włączę się
w proces rozwoju szkół wyższych
w mieście. Przyszłość bowiem
lokalnej gospodarki związana jest
z działalnością w sferze badawczorozwojowej i innowacji.
Proszę przekonać ludzi,
użyć argumentów, aby to właśnie na Pana oddali 12 listopada
swój cenny głos.
Miasto to przede wszystkim
skomplikowana ekonomiczna materia. Stąd też o jego rozwoju decydować winien ekonomista potrafiący
pobudzić ten coraz bardziej usypiany potencjał. Ekonomista potrafiący
kreować przyszłość miasta.
(ts: jelonka.com)
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Recepta na sukces

1350 osób na etatach, gabinet lekarski, masaże wodne, własna drużyna piłkarska, współpraca ze szkołami, szereg nagród za udział w akcjach charytatywnych,
tytuł „Fair Play”- to tylko niektóre zalety, jakimi może pochwalić się największy
zakład w Jeleniej Górze – DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o.
Siadając za kierownicą
Passata zapewne nie zdajemy sobie sprawy z tego, że
pod maską ma on wiązkę B6
produkowaną właśnie w jeleniogórskim zakładzie. To tutaj
realizowane są indywidualne
życzenia Volkswagena. W sześciu działach pracuje 1350 osób,
z czego 1030 na hali produkcyjnej. Na bieżąco przyjmowani są
nowi pracownicy. Firma jest

obecna na świecie w 12 krajach, w Polsce jest tylko jeden
oddział, właśnie w Jeleniej
Górze. O tym, czy pracownicy
są zadowoleni, świadczą specjalne ankiety.
- Z corocznych ankiet
wynika,że dla naszych ludzi
najważniejsze są pensje wypłącane w terminie oraz opłacane
wszelkie zobowiązania wo-

Aneta, Marzena, Kasia, Asia, Kamila i Staszek
-monterzy podzespołów elektrycznych

bec ZUS-u - mówi specjalista
do spraw personalnych Kamila
Drozda.
Dużym atutem jest
rozbudowany
pakiet socjalny,
w ramach którego
można starać się
m.in. o pożyczkę,
dofinansowanie do
kolonii dla dzieci
czy dodatek świąteczny.
Firma pomaga także tym
pracownikom, którzy
mają trudny dojazd,
uruchamiając na
dwóch trasach
dowóz pracowniczy.
Pracownicy
zakładu mają
do dyspozycji stołówkę
z bufetem, a
także gabinet
lekarski, który jest czyn-

Na hali produkcyjnej pracuje na zmiany
ponad tysiąc osób

ny 3 razy
w tygodniu.
Oprócz tego
jest także gabinet rehabilitacyjny.
- Jest on czynny 5 razy w
tygodniu- mówi inspektor do
spraw BHP Beata Danek. – Specjalnie do tego celu zakupiono
urządzenie do masażu wirowego.
Męska część pracowników
może zapisać się do drużyny
piłkarskiej.
– W tym roku nasza drużyna
wygrała turniej halowy JLB, w
której brała udział duża część najbardziej znanych jeleniogórskich

firm – mówi referent do spraw
koordynacji transportu Artur
Seta.- Na finałach byli obecni
dyrektorzy prawie wszystkich
pionów firmy.
Co dwa lata jest rozgrywany
turniej w ramach koncernu
Draexlmaier, który odbywa się w
Niemczech. W tym roku Polska
zajęła 5 miejsce na 12 drużyn.
Firma dba nie tylko o stałych
pracowników, ale także praktykantów i stażystów.
- Bardzo chętnie przyjmujemy studentów na praktyki - mówi
Kierownik Działu Personalnego
Magdalena Tylicka. - Współpracujemy z Kolegium Karkonoskim
i Akademią Ekonomiczną. Kilka
osób zatrudniliśmy na etat.

DSE Draexlmaier istnieje
w Jeleniej Górze od 1999 roku.
Początkowo zatrudniał 300
osób. Wzrost zamówień spowodował także zwiększenie liczby
pracowników. Firma angażuje
się w działalność charytatywną.
Wśród nagród i wyróżnień znalazły się m.in. tytuł „Dobrodziej
Maxime Benignus” przyznany
przez Oddział Chirurgiczny
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, „Filantrop Roku
2002 Regionu Jeleniogórskiego”
oraz „Fair Play”. Nie brakuje także pucharów zdobytych przez
zakładową drużynę piłkarską.
Firma mieści się w Jeleniej
Górze na ulicy Spółdzielczej 45.
(TS: jelonka.com)
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Kocham Jelenią Górę

w Polsce
i w Europ i e . To
miejsce
i ogromny
Prezydent nawet w wolnych chwilach
potencjał
zajmuje się sprawami miasta
Jeleniogórzan są dla
Szanowny Panie Pre- nas szansą i motorem rozwoju
zydencie, podobno wstaje miasta.
Pan skoro świt...
Staram się także być stale
Rzeczywiście, wstaję bardzo wśród ludzi.
wcześnie, a poranna krzątanina
Na licznych imprezach kuljest bardzo chaotyczna, bo przery- turalnych i sportowych rozmawana zapisywaniem spraw, które wiam z mieszkańcami, bo tu
mi się przypomną i ostatecznym szczególnie, w nieskrępowany
przeglądem dokumentów, które sposób, mówią o swoich bolączdanego dnia będą omawiane.
kach, problemach, meandrach
Dochodzą do tego spory życia. Takie spotkania dają mi
z żoną, dotyczące najbardziej od- niezbędną wiedzę i siłę do pracy
powiedniego w tym dniu krawata na następne godziny i dni.
czy koszuli.
Staram się być na obradach
Pana współpracownicy różnych kolegialnych gremiów.
mówią, że „- szef lata jak Tu często moja obecność jest
torpeda”
konieczna dla wyjaśnienia
Staram się być wszędzie tam, wielu bieżących problemów,
gdzie jest szansa zapromowania ale również dla swoistego poJeleniej Góry. Walory naszego wrotu dyskusji do realiów.
miasta są niepodważalne. Wszy- Moja zdobyta przez lata wiedza
scy nasi goście mówią, że miesz- i racjonalizm nieraz sprowadzikamy w wyjątkowym miejscu ły dyskusję „ na Ziemię”.

Czy oprócz Jeleniej Góry
ma Pan jakąś pasję ?
Mam dwie pasje – młodzież
i ukochaną wnuczkę. Obserwuję,
jak nasze młode pokolenie jest
piękne, ile ma nowatorskich,
niekonwencjonalnych pomysłów,
jakie ma uzdolnienia i szalone
marzenia. Moim marzeniem
jest, by nareszcie Polska była dla
nich najlepszym miejscem do
życia i założenia rodziny. Muszą
nastąpić rozwiązania systemowe w skali kraju, ułatwiające
start młodym. Dalej tak być nie
może, że beznadzieja stała się
mieszkańcem naszych domów,
a wielu młodych, wykształconych
ludzi emigruje lub podejmuje
ryzykowne, niezgodne z prawem
przedsięwzięcia.
Dzięki mojemu obcowaniu
z młodzieżą czuję się młodo. Kiedy
jestem wśród niej rozmawiam,
współpracuję na różnych płaszczyznach, czuję się jak „luzak”.
Ponadto, te wzajemne kontakty
pozwalają stwierdzić , że jest
znacząca siła w naszym narodzie i
że świat jeszcze nie stoi na głowie.
Ci młodzi, to często odpowiedzial-

ni partnerzy, potrafiący zaszczepić
we mnie optymizm, bo nie tragizują, a ich renesansowa pełnia
życia wyzwala we mnie nowe
inicjatywy.
Druga pasja to wnuczka. Ta
mała kobietka robi ze mną wszystko. Ileż ta drobna istota ma energii
i nieskażonego niczym mniemania o dobroci otaczającego świata.
Ale obcowanie z nią budzi też
troskę o przyszłość i refleksję nad
upływem czasu.
Podczas tegorocznej miejskiej
inauguracji roku szkolnego uczeń,
pełniący dyżur, poinformował
organizatorów imprezy słowami
– „przyjechał nasz prezydent”.
Bardzo mi ta informacja
schlebia i cieszę się, że jestem
odbierany jako „swój”. Owocują
lata bycia z ludźmi i wśród ludzi,
o czym już mówiłem. Pełniona
przeze mnie funkcja to nie uprawnienie do zaszczytów i lekkiego
życia, jak niektórzy mniemają – to
rodzaj służby, to zobowiązanie do
rzetelnej pracy w imieniu mieszkańców Jeleniej Góry, których na
każdym kroku staram się godnie
reprezentować.

A kto rządzi w Pana
domu?
W domu mamy zgodną
koalicję. Odbywa się to w życzliwej atmosferze wzajemnego
zrozumienia i przy wspólnym
rodzinnym stole rozstrzygane są
pojawiające sięw problemy – przy
czym z reguły wychodzi tak, jak
postanowiły moje dziewczyny. Nie
spieram się zbytnio przy swoim,
bo po pierwsze jestem gościem
w domu, a po drugie stwierdzam,
że ich decyzje wychodzą wszystkim na dobre.
Mnie pozostaje sfera napraw
domowych sprzętów i urządzeń
– o ile czas pozwala i wspomnienie, jak to dawniej, w wolną
sobotę, na podwórku, wszyscy
naprawialiśmy skarby rodzinne
– duże i małe fiaty.
Co Pana skłania do kandydowania na następną kadencję ?
Kandyduję bo kocham
Jelenią Górę. Uznałem, że moje
dotychczasowe doświadczenia
zdobyte podczas kilkunastu lat
pracy w administracji samorządowej, a także działalności

społecznej – może być mocnym
atutem.
Kandyduję, ponieważ wielu
mieszkańców Jeleniej Góry, wiele
lokalnych autorytetów, postrzega
w mojej osobie cechy uniwersalne, a przede wszystkim umiejętność argumentacji, dążenie do
zgody i gotowość do pochylenia
się nad opiniami i propozycjami
przeciwników politycznych.
Dziś obywatelska, zbiorowa
mądrość sprzeciwia się awanturnictwu, negowaniu wszystkiego,
deprecjonowaniu osiągnięć, dwulicowości i fanfaronadzie.
Udowodniłem nieraz, że
jestem człowiekiem otwartym,
szanującym każdego, prowadzącym kampanie polityczne
bez uciekania się do kłamstw
i przeinaczeń, a przede wszystkim preferującym kult żmudnej,
codziennej pracy.
Wierzę, że mieszkańcy
Jeleniej Góry, przyszli wyborcy,
dostrzegają to i w zamyśleniu nad
mającym się dokonać z ich woli
aktem głosowania, rozważą
także moją kandydaturę.
(ts: jelonka.com)

Zapraszamy do drugiego punktu: ul. Piłsudskiego 47
(naprzeciwko filharmonii), tel. 075 75 33 653, fax 075 75 35 667
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JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura w nadchodzącym tygodniu

Będzie się działo
TEATR

INNE

XXXVI JELENIOGÓRSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE

Absynt
Kiedy: 3 października 2006, godz 19
Gdzie: Duża Scena Teatru
Jeleniogórskiego im. Norwida
Laboratorium Dramatu z Warszawy
w sztuce Magdaleny Fertacz. Tematyka podobna do poprzedniego
spektaklu. Pozostaje mieć nadzieję, że ze sceny nie będzie wiało
nudą. Autorka – z wykształcenia
dziennikarka – z zawodu architekt.
Podobno pisze głównie tylko do
szuflady.

Wujaszek Wania
Kiedy: 2 października 2006,
godz 19
Gdzie: Duża Scena Teatru
Jeleniogórskiego im. Norwida
Teatr Nowy im. Łomnickiego pokazuje sztandarową sztukę rosyjskiego dramaturga. Atutem jest muzyka
Krzesimira Dębskiego.
Lew na ulicy
Kiedy: 3 października 2006, godz 19
Gdzie: Duża Scena
Teatru Jeleniogórskiego im. Norwida
Aktorzy z Teatru Nowego im.
Jaracza z Łodzi w zetknięciu
ze sztuką Judith Thompson.
Zdaniem recenzentów to facynująca opowieść o duchu małej
Portugalki, która nie potrafi
odnaleźć drogi łączącej dwa
światy.

Miasto Mania – Na Żywo
Kiedy: 6 października 2006, godz 19
Gdzie: Duża Scena Teatru
Jeleniogórskiego im. Norwida
Teatr Nowy Praga z Warszawy w spektaklu autorstwa Marii Peszek, reżyserowany przez panią Marię wspólnie ze
znanym aktorem Janem Peszkiem, jej
ojcem. Projekt łączy w sobie koncert,
instalację multimedialną i teledysk na
żywo. Chyba warto zobaczyć.

Honor samuraja
Kiedy: 6 października 2006,
godz 19
Gdzie: Scena Studyjna
Teatru Jeleniogórskiego
im. Cypriana Norwida
Tragikomiczna historia ludzi,
którzy rzeczywistość zastąpili
grami komputerowymi, wiarę
- pozorami religijności. Plus
otoczka skandalu: spektaklu nie
dopuszczono na niektóre sceny,
ponieważ reżyserka zmieniła
tekst tłumaczenia.
PRELEKCJE

Chiny pana Dąbrowskiego
Kiedy: 2 października 2006, godz. 17
Gdzie: sala teatralna Osiedlowego
Domu Kultury na Zabobrzu
Obieżyświat, przewodnik i nauczyciel, Stanisław Dąbrowski opowie
o Chinach i pokaże swoje zdjęcia.
Hasło pokazu: „Mały Chińczyk
w krótkich spodenkach część I”.

SERWIS KOSIAREK 075 645 1197

JESIEŃ

ZIMA
58-560 Jelenia Góra, Wolności 225 Tel.
Fax 075/ 645 11 95 www.agro-jg.com.pl
sklep@agro-jg.com.pl

Nasz drugi sklep Agro - J.Góra ul. 1 Maja 61 075 645 11 91

Kiełbaski nie tylko dla belfrów
Kiedy: 6-7 października 2006
Gdzie: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. 1 Maja 43
Międzynarodowy II Piknik Edukacyjny „Ekoart – Konwersacje bez
granic”. Nauczyciele nie tylko
uczą, ale potrafią się zabawić przy
grillu. Przy okazji będzie kiermasz
książki edukacyjnej, wspólny
seans w kinie i koncert. DODN
zaprasza nie tylko pedagogów,
ale i uczniów oraz wszystkich
zainteresowanych.

ZACZNIJ
TYDZIEÑ

z Jelonką.com
Pierwszy numer Jelonki.com
otrzymaliście Państwo
za darmo w prezencie
Kolejne będą do nabycia
w kioskach

1,50
ZŁOT Y
CH

Czytaj nas
co poniedziałek
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18 OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ 2 felgi stalowe z oponami do Vw Audi,
możliwość dowozu do klienta, preferowany odbiór osobisty w Świerzawie. Kontakt
603367020.
■ 2 zderzaki tylne do VW Golfa III
i jeden przedni w dobrym stanie oraz
felgi aluminiowe 15 do VW i felgi stalowe
z oponami. Kontakt 501724257.
■ Audi 80 po wypadku. Kontakt
757553763.
■ Audi A4, 1,9 TDi, stan bardzo dobry,
klimatronic, oryginalny hak, pierwszy
właściciel, w kraju od czerwca 2004 roku.
Kontakt 601776276.
■ Auto zadbane, sprawne, w ciągłej
eksploatacji. Opłacone OC. Cena 3900
zł. Kontakt 694005290.
■ BMW z gazem, rok prod. 1989,
cena 4300 zł do negocjacji. Kontakt
500530620.
■ Biały, welur, poduszka powietrzna, zadbany, bez rdzy, prowadzony,
eksploatowany przez kobietę. Kontakt
504259928.
■ Citroen Jumper 2,5 D,kolor żółty,
rok produkcji 2001, przebieg 140000,
Do obejrzenia woj. kujwsko pomorskie.
Kontakt 601894499.
■ Cztery zimowe opony, stan bardzo
dobry, sprzedałem auto już nie sąmi
potrzebne rozmiar185/60/14. Cena
500zł możemy ponegocjow. Kontakt
504904155.
■ Daewoo Tico Sx, rok prod. 1998,
bezwypadkowy, przebieg 36 tys. kolor
ciemnozielony metalik, pierwszy właściciel, cena 6,2tys. Kontakt 756475303
lub 605698784.
■ Drzwi lewe przednie od strony kierowcy
do Fiata Punto 1. Kontakt 756462111.
■ Escorta XR3 (96KM). Rocznik 1982,
ale ma tylko 70 tys. przebiegu. Autko jest bez przeglądu i OC. Kontakt
505058001.
■ FSO 1500 1990 r, autko jak na swój
wiek w dobrej kondycji orginalny przebieg
78000, ksiazeczka serwisowa,pierwszy
własciciel. Kontakt 502396937.
■ Felgi aluminiowe gwiazdy 15 wraz
z oponami Continental. Opony z felgami
pochodzą z Seata Toledo r. 95. Cena za
komplet 900 zł, do negocjacji. Kontakt
504028994.
■ Fiat 126p, stan dobry, 18 lat, ważny
przegląd i OC. Cena 300 zł. Kontakt
660119772.
■ Fiat 126p, stan techniczny pojazdu
dobry, rok prod. 1986, aktualne OC,
kolor bordowy, cena 400 zł. Kontakt
663755366.
■ Fiat Cinquecento 900 rok prod. 1995,
niebieski, przebieg 13 tys. km, lekko
uszkodzony. cena 2.900,00 zł. Kontakt
609051434.
■ Fiat Cinquecento, rok produkcji 1997.
Cena 2 tys. Kontakt 606783538.
■ Fiata 126 El, rok prod. 1995, po
wymianie przedniego pasa i podłogi
bagażnika do pomalowania, kolor biały.
Cena 500zł. Kontakt 603852717.
■ Fiata Seicento Young, pojemność
900, rok produkcji 1999, kolor srebrny
metalik, przebieg 52 tys. km. Kupiony

w Salonie Fiata i serwisowany. Kontakt
605073606.
■ Ford Escort 1.6 benzynka rok produkcji
1991 sprowadzony z niemiec. Przegląd
i Ubezpieczenie do konca roku. Kontakt
607512219.
■ Ford Escort części. Sprzedam tanio.
Rozrusznik, nagrzewnica, lampy, szyby
i inne z rozbiórki. Kontakt 501519316.
■ Ford Taunus 1.3 rocznik 1979. Instalacja gazowa. Kontakt 505058001.
■ Honda Civic, 1,4 gaz, cena 75 zł.,
3 drzwi, 2 poduszki, elektryczne szyby , alu felgi, ciemny grafit. Kontakt
603106079.
■ Honde Prelude, poj. 2000, rok prod.
1991, od roku w kraju. Cena 6500zł do
uzgodnienia. Kontakt 889063079.
■ Mercedes 190, rok. prod. 1987, poj.
2300 benzyna, cena 4400zł. Kontakt
889063079.
■ Mercedesa 123 2,5 benzyna z instalacja gazowa. Cena to 1700zł do negocjacji.
Kontakt 603951363.
■ Mercedesa 124, 1986r, 540 tys km,
diesel, biały, samochod jest do poprawek
blacharsko mechanicznych. Kontakt
513153652.
■ Niedrogo motocykl Yamaha Drag Star
650, stan idealny, pełne wyposażenie.
Kontakt 606313238.
■ Opel Astra 1.4i z instalacją gazową
Elpigaz,bardzo ekonomiczny, przebieg
156 tys km, rocznik 1992. Kontakt
609301972 lub 757898529.
■ Opel Combo 1.4 benzyna, gaz, kolor
biały. Rok produkcji 1998. Przebieg
227.000 km. Instalacja gazowa. Cena
9200 zł. Kontakt 513099506.
■ Opel Corsa. Poj. 1300, rok prod. 1993.
Opłacony w Polsce, niebieski, przeb. 128
tyś. zadbany. Cena 5500 tyś. Kontakt
507367466.
■ Opel Vectra 2,0 Cd, rok 1995,
granat, pierwszy właściciel. Kontakt
606427627.
■ Opel kadet 1.3, skłądak, rok prod.
1989, gaz, nowe opony i akumulator, stan
ogólny dobry. Cena 1500zł do ewentualnych negocjacji. Kontakt 516804869.
■ Opel vectra 96, 1,8V stan bardzo dobry,
srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne szyby. Cena 11 tyś. do negocjacji.
Kontakt 695131377.
■ Opla Vectre CDX silnik 2.0, 1999 r.
stan bardzo dobry, cena 20.000 tyś. do
negocjacji. Kupiony w salonie. Kontakt
696447645.
■ Opla omege kombi 2.0i, rok. 94,
benzyna, gaz, bordowy metalik, pełna
elektryka. Kontakt 509908954.
■ Opony pr zemysłowe, rolnicze,
ciężarowe. Bardzo duży wybór. Kontakt 523860011, 509294279 lub
509295357.
■ Opony zimowe ze skandynawi,
używane)w ilościach hurtowych. Kontakt 509295357.
■ Polonez Caro 1,5 Gle z gazem
kolor turkus, stan wzorowy, atrakcyjny wygląd. Cena 2 tys. Kontakt
661763146.
■ Polonez model Caro Gli. Listopad
1994 r. prod. Kolor szary metalik.
Kontakt 600099403.

Pontiac Le Mans. Gaz, automatyczna
skrzynia biegów. Zadbane, ważny przegląd
Oc. Cena 1,800zł do lekkiej negocjacji.
Kontakt 691258991.
■ Posiadam prawie wszystkie czesci do
Nissana Micry k11 mozliwa wymiana zakupionych czesci. Kontakt 886418051.
■ Potrzebuje przewieźć meble w stanie
złożonym. Łączna waga 110 kg. Kontakt
665 990 361 lub 661 910 883.
■ Przekładania kierownicza do Forda
Escorta, ze wspomaganiem pasuje do
escortów od 91r. Stan bardzo dobry.
Cena 100zł. Kontakt 603328832 lub
757535092.
■ Renault 5, rok 1989, poj. 1100, granat,
pali 6l. Stan bardzo dobry. Cena 1600 zł.
Kontakt 504340162.
■ Renault Laguna 1995r. 1,8 benzyna,
radio Cd i Mp3, sprowadzony, zarejestrowany. Kontakt 605450812.
■ Renault Laguna 1995r. 1,8 benzyna,
radio Cd i mp3, zarejesrtrowany. Kontakt
605450812.
■ Renault Laguna 2,2D z 1997 roku.
Kontakt 504128036.
■ Renault Laguna, 1995r., zarejstrowany, radio Cd i Mp3, alarm, komplet opon,
blokada zapłonu. Kontakt 605450812.
■ Renault19 1993 rok zadbany srebrny
metalik sedan dużo nowych czesci opony
letnie i zimowe. Kontakt 508227045.
■ Rok produkcji 1993r, pojemność 700,
kolor biały, 2 letnia instalacja gazowa, now
akumulator i felgi, zadbane wnętrze. Cena
do negocjacji. Kontakt 512307204.
■ Saaba 900i, r. 1981, kombi coupe,
w eksploatacji oraz Saaba 90, lekko
uszkodzony, dwudrzwiowy sedan , cena
za sztuke 2000zł, za dwa 3000zł. Kontakt
502934936.
■ Samochód osobowy Daewoo Lanos
sedan, silnk 1,4 beznyna, rok prod.
1998, czerwony, zadbany, kupiony
w salonie. Cena do uzgodnienia. Kontakt
668801569.
■ Seicento 900 ccm, XII.1999, przebieg 41 tys. km. W idealnym stanie,
bezwypadkowy. Kolor czerwony. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 600023695.
■ Silnik w komplecie ze skrzynią biegów.
Opony zimowe z felgami i opony letnie.
Kontakt 757525904.
■ Sprzedam VW GOLF 3 1,9D 3drzwiowy
180tys. km stan bardzo dobry, niebieski,
2 lata w kraju, cena 7 tys.zł. Kontakt
602195714.
■ Sprzedamy Daewoo Lanos, rok produkcji
1999, faktura VAT cena 5800 PLN, wiecej
informacji. Kontakt 757646592.
■ Suknię ślubną za 600zł. Rozmiar 40.
Kontakt 889876486.
■ Toyota Starlet 1994rok. Poj. 1.0, gaz.
Samochód ma dość sporo nowych części.
Cena to ok 4500zł oczywiście do negocjacji.
Kontakt 508365692.
■ Turbo Sprężarkę do VW 1.6 TD oraz intercooler do Audi A4, Tanio. Kontakt 609911877.
■ VW Golf 3, 1.9 diesel, rok Produkcji 96,
czarny , 3 dzwiowy, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Kontakt 605886317 lub
605886107.
■ VW T4 Caravelle,r ok 1992, 97, 2.4 D
Długi, przeszklony, do poprawek blacharsko
lakierniczych. Kontakt 504131191.
■

Volkswagen Jetta, 1991 r TD, intercoler
181 tys., grafitowy metalik. Cena 6.500
zl do negocjacji. Kontakt 756425826 lub
512109871.
■ Vw Transporter, r. 1992,97. Diesel
2400, Długi, Wspomaganie, hak. Do
małego remontu. Zarejestrowany. Kontakt
504131191.
■ Ładne felgi aluminiowe rozmiar 15
z oponami 185, 50, 15 do VW, Seata.
Kontakt 501724257.
■

Kupno
Golf 3. Kontakt 601818328.
Kupie katalizatory uzywane dojazd do
klienta. Kontakt 515396594,
■ Kupię garaż murowany na Zabobrzu.
Kontakt 501038774.
■ Niesprawne i uszkodzone samochody.
Odbiór własnym transportem. Wystawiam
zaświadczenie do wyrejestrowania. Kontakt 515396594.
■ Radio do Laguny z Cd oryginalne do
Renault Laguna, nie musi być z mp3,
sprawne w rozsadnej cenie. Kontakt
661763146.
■ Renault Kango 4X4 od 2003r. Full
opcje, pojemność 1900cm, 80Km, z tyłu
klapa, dzwi rozsuwane tylko z prawej
strony. Cena do 30, 000zł. Kontakt
605458999.
■ Silnik SSuzuki DR 650, 91 r. Kontakt
695721451.
■ Używane opony do samochodu
ciężarowego typu 1000, 20. Kontakt
608649813.
■ Vento 1.9 TDI lub TD zarejstrowane
w Polsce. Kontakt756425826 lub
512109871.
■
■

Zamiana
VW golf 3, rok Produkcji 96, 1.9 diesel,
czarny, 3 drzwiowy na Renault Laguna,
rok produkcji 96. Kontakt 605886317
lub 605886107.
■ VW golfa 3, rok produkcji 96, czarny,
1.9 diesel, 2x airbag, na malucha. Kontakt
510169927.
■ Zamienie caravelle 9 osobowy 2, 4d
, 91r , zadbany na volvo v40 diesel plus
dopłata moja. Kontakt 500214133.
■

RÓŻNE
Usługi
■ Auto Naprawa. Wyłacznie mechanika.
Możliwy dojazd. Szybko tanio i solidnie.
Kontakt 669328500.
■ Cięcie drewna opałowego. Kontakt
889841156.
■ Dla zapracowanych i wymagających,
niekłopotliwy, odchowany szczeniak
wysokiej klasy o umaszczeniu Merle.
Kontakt 603336742.
■ Hydrofor kompletny 160l ocynkowany sprzedam. Cena 330zl. Kontakt
603100196.
■ Jestem studentka matematyki na politechnice śląskiej w Gliwicach. Korepetycji na poziomie szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Kontakt 608492018 lub
322301067.
■ Jezeli interesuje Cie inwestowanie
w siebie i zarabianie pieniedzy zadzwon.
Kontakt 601912975 lub 665930999.
■ Język polski, korepetycje. Przygotowanie
do matury, egzaminu gimnazjalnego. Kwalifikacje pedagogiczne. Kontakt 502356513.

Kebab Sułtan już otwarty na ul. Cieplickiej 233. Zapraszamy serdecznie
już od 6 zł. kebab. Codziennie od 10.00
do 21.00.
■ Lektor języka niemieckiego w szkole
językowej. Certyfikat językowy, odpowiednie wykształcenie i przygotowanie
pedagogiczne. Kontakt 665248529.
■ Lektor języka niemieckiego w szkole
językowej. Odpowiednie wykształcenie
i przygotowanie pedagogiczne. Profesjonalne zajecia. Kontakt 665248529.
■ Matematyka korepetycje na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej
i średniej. Kontakt 502302341.
■ Nauczyciel języka angielskiego. Zajęcia
indywidualne i kursy zorganizowane. Egzaminy językowe, nowa matura, konwersacje, korepetycje. Kontakt 508209645.
■ Nauczyciel matemtyki, korepetycje,
przygotowanie do testów kompetencji.
Kontakt 691560406.
■ Nauczycielka chemii udzieli korepetycji przygotowujących do egzaminów
wstępnych na studia medyczne i weterynaryjne. Kontakt 505170538.
■ Oddam osobie potrzebującej wersalki,
szafę, sofę, lodówkę, wymagany własny
transport. Kontakt 695561709.
■ Oddam w bardzo dobre rece urocze
4tyg. kocieta. Lulu czarno biała, Jasiu
biało popielaty. Samodzielne,korzystaja
z kuwety. Kontakt 603100196.
■ Oferuję usługi DJ`a, konferansjera,
wodzireja.. Dysponuję własnym profesjonalnym sprzętem do naglośnienia
i oświtlenia. Kontakt 601614847.
■ Pilot wycieczek czeka na zlecenia.
Kontakt 693486137.
■ Potzrebuje transportu mebli składanych o wymiarach 200/50/35 w paczce
i rzeczy osobistych do Międzyrzecza.
Płace za paliwo. Kontakt 665990361
lub 661910883.
■ Pracownia Plastyczno Krawiecka w Jeleniej Górze przy ul. A. Krajowej 13 poleca
swoje usługi. Kontakt 693652661.
■ Profesjonalny zespół dwu lub trzyosobowy. Posiadamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Kontakt 605210566 lub
757518272.
■ Prowadzisz działalność gospodarczą,
chcesz zaoszczędzić połowę składki Zus.
Kontakt 669164306.
■ Przegrywanie z kaset Vhs, S Vhs,
Digital8, Dv, Hi8 na nośniki Dvd. Kontakt
607152966.
■ Przeprowadzki oraz transport towarowy, krajowy i międzynarodowy z każdego
zakątku kraju i Europy pod wskazany
aders. Kontakt 692168300.
■ Przewiozę jakikolwiek towar. Stawka
do dogadania. Duże doswiadczenie.
Kontakt 607644682.
■ Przystojny 27 letni masażysta, wymasuje panie. Masaż relaksacyjny, sportowy,
klasychny i erotyczny. Mozliwośc dojazdu
do klientki. Kontakt 885307725.
■ Radiomagnetofon ProLine Power
Load na CD w bardzo dobrym stanie,
przenośny z rączką. Cena. 160 złotych,
do uzgodnienia. Kontakt 757531862 lub
507789409.
■ Sprzedam huśtawkę na stelażu, składaną. Mało używana w bardzo dobrym
■

stanie. Cena 80,oo złotych, do negocjacji.
Kontakt 757525904.
■ Sprzedam osadnik gnilny, prod. Szwecja o poju. 2000l za 2.200zł. Kontakt
603100196.
■ Sprzedam podręczniki z historii LO. Stan
bardzo dobry. Kontakt 667219825.
■ Sprzedam silnik w komplecie ze
skrzynią biegów. Opony zimowe z felgami
i letnie. Kontakt 757525904.
■ Sprzedam spodnie ciążowe. Cena
50 złotych. Kontakt 757531862 lub
603498998.
■ Sprzedam słowniki, poprawnej polszczyzny, wyrazów obcych. STan bardzo
dobry. Kontakt 667219825.
■ Szafy wnekowe, garderoby, kuchnie,
meble łazienkowe oraz sypialnie. Wykonamy kazdy mebel na życzenie klienta.
Kalisz. Kontakt 697175200.
■ Szukam przedszkola organizującego
małe grupy dzieci lub grup zabaw dla
maluchów, dla dziecka 2,5roku. Kontakt
609042697.
■ Tanio, szybko, profesjonalnie układamy panele podłogowe. Kontakt
502393358.
■ Twoja Noc Poślubna i nie tylko na
Dvd. Na życzenie montaż komputerowy.
Kontakt 607152966.
■ Tynki gipsowe i cementowo wapienne
agregatem tynakrskim, wykańczanie
wnętrz. Szybko i solidnie z doradztwem
607488057 lub 501763097.
■ Tynki gipsowe i cementowo wapienne agregatem tynkarskim wykańczanie wnetrz. Kontakt 607488057 lub
501763097.
■ Usługa pr zegr ywania z kaset
copmaktowych,taśm szpulowych oraz
płyt analogowych. Czysczenie nagrań
z szumów. Kontakt 607152966.
■ Usługi elektryczne, naprawy domowe,
awrie, usterki. Szybko i profesjonalnie.
Kontakt 609911877.
■ Usługi w zakresie szycia firan, zasłon,
obrósów i poszewek według życzeń kienta.
Dodatkowo reperacja odzieży. Kontakt
757648845 lub 604222937.
■ Videofilmowanie, śluby, wesela,
syfrowe nagranie, z zapisem na Dvd.
Przystępna cena do uzgodnienia. Kontakt
515395029.
■ W jeden dzień założymy Ci nową
spółkę. Minimum formalności. Kontakt
600269221 lub 123953020.
■ Wizytówki, ulotki, teczki, foldery, strony www, gadzety reklamowe. Kontakt
757531542 lub 607512219.
■ Wycieczki, doradztwo turystyczne,
rezerwacja noclegów, podnajem aut,
usługi przewodnicko pilotażowe. Kontakt
757531542 lub 607 512 219.
■ Wykonam systemy sterowania na mikrokontrolerach, mierniki parametrów środowiskowych. rogramy do wizualizacji sterowania
na komputery Pc. Kontakt 605965852.
■ Wykonamy budowę, przebudowę
oraz remont piecy. Istnieje możliwość
dostarczenia bardzo ładnych kafli na
piece oraz kominki. Kontakt 692271828
lub 757523664.
■ Wysokościowa ścinka drzew w trudnych warunkach z zastosowaniem technik
alpinistycznych. Kontakt 505836753.
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Zaprojektujemy i wykonamy na zamówienie meble na wymiar. Bezpłatny transport oraz montaż na terenie województwa
dolnośląskiego. Kontakt 692168300.
■ Zaprojektujemy, fachowo doradzimy
i wykonamy meble, garderoby, meble
biurowe, meble hotelowe, recepcje,
a takze pomożemy w montażu mebli.
Kontakt 510111337.
■ Zespoł muzyczny, wesela, dancingi, imprezy okolicznosciowe, biesiady,
karaoke. Duże doswiadczenie. Kontakt
607820445.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Bogate
instrumentarium. Oprawiamy muzycznie
wesela, biesiady, imprezy okolicznościowe, karaoke. Kontakt 757174298 lub
693295832.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Bogate
instrumentarium. Oprawiamy muzycznie wesela, dancingi, biesiady, imprezy, karaoke. Kontakt 757174298 lub
693295832.
■ Zespół muzyczny Prestiż. Profesjonalne prowadzenie imprez rozrywkowych , doświadczenie zdobyte w kraju
i zagranicą, obycie sceniczne. Kontakt
502731859.
■ Zespół muzyczny, trio. Profejonalne
prowdzenie wszelkich imprez rozrywkowych, bogaty repertuar. Wesela, biesiady, bele. Kontakt 606302931 lub
605289939.
■ Zespół muzyczny. Dwu lub czteroosobowy. Obługujemy wesela, studniówki,
imprezy, karaoke i wiele innych. Kontakt
502731859.
■ Ściąganie simlocków po 10 zł. Kontakt
669417059.
■ Ściągnę każdy dług pieniężny. Bez
ryzyka. Kontakt 669644659.
■

RÓŻNE
Dla Pań w każdym wieku. Tomcio Paluszek i nie tylko. Kontakt 516706642.
■ Dla zapracowanych i wymagających
szczeniak wysokiej klasy po Championach,
o umaszczeniu Merle. Komplet szczepień,
metryczka, wyprawka. 999 zł. Kontakt
603336742
■ Do oddania małe kotki. Kontakt
600448687.
■ Do sprzedania używane, markowe
bluzy młodzieżowe w rozmiarze M, L.
Kontakt 511089923.
■ Drewno kominkowe dębowe. 125zł
m3. Kontakt 693634608.
■ Instytut Fizyki Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w Słupsku prowadzi
rekrutację na nową specjalność nauczycielską Fizyka z Matematyką. Kontakt
598405331.
■ Konwersacje w języku włoskim na
różnych poziomach wiedzy i zainteresowań w sympatycznej atmosferze. Kontakt
511055161.
■ Książki. Czemia, zakres podstawowy
K. Pazdo oraz PO część II Operation. Kontakt
660450965.
■ Kupie książki do 3 klasy gimnazjum,
chemia i geografia. Kontakt 508422300.
■ Kupie sypialnie. Kontakt 605420519.
■ Kupię betoniarkę, do 100l, na 220V,
w rozsądnej cenie. Kontakt 505676674.
■ Kupię książki do j. polskiego i biologii do
trzeciej klasy gimnazjum. Do 30 zł. Kontakt
669417059.
■

Kupię lub wypożyczę Magic English na
Dvd. Nauka Języka angielskiego. Warunki
wypożyczenia czy sprzedaży do uzgodnienia. Kontakt 609152257.
■ Kupię piec na węgiel przenośny.
Niedrogo. Kontakt 757676493.
■ Kupię podręczniki do 3 klasy Gimnazjum. Chemia i Geografia. Za około 20 zł.
Kontakt 508422300.
■ Kupię pralkę. Kontakt 504820292.
■ Mam do sprzedania 100 funtów
szkockich. Kontakt 501082354.
■ Mam do sprzedania 4 paletki, 3 pigeony, 1 turkusik w roznych wielkosciach.
Ryby zdrowe nie chorowaly. Cena 60 zł za
wszystkie. Kontakt 502371563.
■ Mam do sprzedania książki do Liceum. Geografia i informatyka. Kontakt
601573509.
■ Mam do sprzedania książki do klasy
4tej, j. polski, matematyka, religia,
przyroda, j.niemiecki, plastyka. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Mam do sprzedania kórtke skórzana,
czarną rozmiar xl, mam ją 1,5 roku, nosiłem ją dwa razy. Kontakt 607772664.
■ Mam do sprzedania pompę zatapialną
do wody brudnej. Kontakt 661813164.
■ Mam do sprzedania stringi szydełkowe,
koniakowskie ręcznie robione na szydełku.
Różne kolory. Kontakt 668434230.
■ Nowy nieużywany piec przenośny
stałopalny, na drzewo, wegiel. Kontakt
757558919 lub 507746559.
■ Oddam kotki w dobre ręce, w kolorze
czarnym, odrobaczone, 4 miesięczne.
Kontakt 508082888.
■ Oddam w dobre i ciepłe ręce szarą
roczną Milunię z przyczyn wyłącznie
zdrowotnych.Kotek domowy lubiący
towarzystwo i przytulne mieszkanie.
Kontakt 697210936.
■ Podejme każdą prace fizyczna, mam
19lat mam wykształceniezawodowe
w kierunku kucharz małej gastronomi.
Kontakt 669367277.
■ Podręczniki Gimnazjum kl. I. Ksiażki są
w bardzo dobrym i dobrym stanie. Kontakt
667219825.
■ Potrzebni muzycy, najepiej młodzi,
20,25 lat, by stworzyć kilka śladów.
Kontakt 695808397.
■ Poznam dusze artstyczna do miłej i twórczej współpracy. Kontakt
693347146.
■ Poznam mezatke z Jeleniej Gory
w wieku min. 35 lat atrakcyjna do
przyjazni. Ja mam 29 lat. Kontakt
504598471.
■ Praca Maturalna plus DVD. Kontakt
604544449.
■ Przyjme lub tanio kupie szczeniaka
z którego wyrośnie mały piesek, gwarantowana bardzo dobra opieka. Kontakt
667268967.
■ Przyjmę w miarę młodego psa lub sukę
wysterylizowaną, do stróżowania. Piesek
będzie miał doskonałe warunki bytowe.
Kontakt 600084728, 605070626 lub
757610231.
■ Radiomagnetofon PROLine Power Load
z CD w bardzo dobrym stanie, przenośny
z rączką. Kolor szary metalik. Cena 160zł, do
uzgodnienia. Kontakt 507789409.
■ Rasa bokser, pręgowany, na karku charakterystyczna biała plamka, suczka, wabi się
Dejzi. Kontakt 506116461 lub 7648134.
■

Reduckja i kontrola wagi, odżywianie
sportowców, ustalenie właściwego modelu zywienia. Kontakt 691111304.
■ Rehabilitacja, kinezyterapia, masaż. Tanio i profesjonalnie. Kontakt
696505486.
■ Sprzedam 2 fotele, z dużymi oparciami,
szerokie boki, tapicerka kolor jasny brąz
w prążki. Stan bdb. Cena za 1 fotel 80 zł,
do uzgodnienia. Kontakt 603498998.
■ Sprzedam akwarium panoramiczne
450l. z pokrywą, pompą, grzałką oraz
brzęczykiem. Kontakt 692168300.
■ Sprzedam atlas do ćwiczeń plus gryf
z kompletem odważników, cna 500zł.
Kontakt 660254134.
■ Sprzedam białą suknię ślubną, rozm.
38. Suknia kupiona była w salonie.
Cena 450zł, dodatki gratis. Kontakt
510289094.
■ Sprzedam blachodachówkę używaną,
kolor wiśniowy, 47 m2, cena atrakcyjna
10 zł za metr. Kontakt 757413472.
■ Sprzedam brodzik półokrągły 90tkę
,biały. Kontakt 511089923.
■ Sprzedam duży dywan, wymiary 3m
na 2m, kolor czarno niebiesko biały. Stan
dobry. Cena 80 zł do uzgodnienia. Kontakt
603498998 lub 757531862.
■ Sprzedam dwa piece kaflowe, 300
zł za sztukę. Kontakt 757530307 lub
507834065.
■ Sprzedam dwa silniki elektryczne,
trójfazowe na łapach. Moc 1,1 i 4 kW.
kontakt 606454718.
■ Sprzedam Huśtawkę na stelażu, skąłdaną, pokrowiec, mało używana. Cena
80zł. Kontakt 757525904.
■ Sprzedam książki do Gimnazjum.
Kontakt 757557797.
■ Sprzedam książki do I klasy gimnazjum. J. polski. Kontakt 756419366.
■ Sprzedam książki do geografii, historii,
fizyki, matematyki, j. angielskiego i niemieckiego. Kontakt 508240197.
■ Sprzedam książki do liceum. Cena
120zł. Kontakt 608736388.
■ Sprzedam książkę do I LO. Cena 12zł.
Kontakt 667219825.
■ Sprzedam mieszłke do farszu. Pojemność 100 kg. Cena 3,5 tys. Kontakt
627572013.
■ Sprzedam nowy ekskluzywny brodzik
półokrągły 90ka markowej firmy Koralle.
Sprzedam za 40% ceny sklepowej, tj.
za 1000zł. Kontakt 757530307 lub
507834065.
■ Sprzedam piłę spalinową Sthil Ms 440,
cena 1800 zł. Kontakt 660254134.
■ Sprzedam piękną suknię ślubną, kolor
biały, rozmiar 36, na wzrost 1,65cm, cena
wstępna 1 tyś. do negocjacji. Kontakt
660408360.
■ Sprzedam podręczniki, podstawówka.
Kontakt 757557797.
■ Sprzedam skrzypce 3,4 z pełnym
wyposażeniem w dobrym stanie po
renowacji . Cena 2500 pln. Kontakt
669885633 lub 663641270.
■ Sprzedam spodnie ciążowe, rozmiar
42, 46, wzrost 170 cm. Cena 50 zł. Kontakt 757531862 lub 603498998.
■ Sprzedam stary piec kaflowy, zielony.
Z kamienicy w której urodziła się i wychowała najsłynniejsza niemiecka pilotka,
Hanna Reitsch. Kontakt 507834065.
■ Sprzedam suknię ślubną duży roz■

miar kolor ekrii cena nieduża. Kontakt
509677759.
■ Sprzedam suknię ślubną, rozm.38,40.
Wzrost ok 165. Kontakt 501557537.
■ Sprzedam szafę dwudrzwiową. Wysokość 2 m. Szerokość 80 cm. Stan bardzo
dobry. Kontakt 609037712.
■ Sprzedam tanio swieze grzyby, Podgrzybki 7zł/kg, Opieńki 5żł/kg. Kontakt
665581294.
■ Sprzedam wanne akrylową. Wymiary
dł. 160cm szer. 70cm. Powierzchnia
dna antypoślizgowa. Po bokach chromowane uchwyty. Cena 200 zł. Kontakt
502588134.
■ Sprzedam wyposażenie restauracji
w wysokim standardzie. Istnieje możliwość
kontynuacji prowadzenia działalności gastronomicznej. Kontakt 501299943.
■ Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy
głęboki, w idealnym stanie. Kontakt
660461625.
■ Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy.
Cena 150zł. Kontakt 695340303.
■ Sprzedam wózek dziecięcy typu Polak
wielofunkcyjny plus fotelik samochodowy do 13 kg cena 600zł. Kontakt
660254134.
■ Sprzedam wózek dziecięcy, wielofunkcyjny w bardzo dobrym stanie. Kolor
granatowy z elementami białego. Kontakt
511089923.
■ Sprzedam łóżko sypialnianeo wymiarach dł. 200 szer. 140 oraz szafe pokojową w kolorze jasnym,o wymiarach szer.
180,wys. 190. Kontakt 606718602.
■ Stolik plus krzesełko drewniane,
składane dla dziecka w bardzo dobrym
stanie. Cena 100,oo złotych. Kontakt
757531862 lub 603498998
■ Student chemii udziela korepetycjii z chemii w Piechowicach. Kontakt
697754322.
■ Studentka pierwszego roku turystyki
poszukuje pokoju we wspólnocie studenckiej lub stancji w Wałbrzychu. Kontakt
696112525.
■ Suknia koloru białego, długi koronkowy
rekaw,koronkowy przod imitacja gorsetu.
Jest jednolita. U dalu haftowane wstawki.
Kontakt 507815765.
■ Suknia ślubna rozm 38, 40 sprzedam.
Kolor biały. Do sukni dodaje buty rozm
39. Cena za komplet 450zł. Kontakt
508082888.
■ Szafę 4 drzwiową, jasne drewno,
wymiary 220 na 150cm. Cena do uzgodnienia. Kontakt 604145489.
■ Szukamy osób do prowadzenia punktów handlowo usługowych specjalizujących się w sprzedaży materiałów
eksploatacyjnych do drukarek. Kontakt
501602732.
■ Tanio do sprzedania książki do klasy
4tej i 5tej. Ceny do uzgodnienia. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Tanio kolorową pościel do łóżeczka,
używaną w bdb. stanie. Wszystkie ceny
do negocjacji. Kontakt 757531862 lub
603498998.
■ Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy
skóropodobny, kolor kremowy, narożnik
i fotel. Cena do zugodnienia. Kontakt
501541503.
■ Tanio sprzedam łóżeczko dziecięce i stolik z krzesełkiem. Kontakt 757525904.
■ Tapczan półka do spania, po złożeniu są

dwa biurka rozkładane , regał, szafa. Cena
do uzgodnienia. Kontakt 605378167.
■ Trzy czesciowy, rozmiar 80, biały,
buciki, czapeczka, ozdoba na swiece
w stanie bardzo dobrym. Cena 50 zl.
Kontakt 600295366.
■ Ubranka dla dzieci chłopca, dziewczynki. Czyste, niezniszczone, dobrej jakości.
Kontakt 511089923.
■ Zagramy i poprowadzimy Twoje wesele. Bogaty repertuar, konkursy do
uzgodnienia. Płyta Demo do posłuchania.
Kontakt 605210566 lub 757518272.
■ Zbiór zadań z elektrotechniki Henryk
Rawa iMarek Siwiński, stan idealny, cena
10zł. Kontakt 665581294.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Bogate
instrumentarium i repertuar. Oprawiamy
wesela, dancingi, karaoke i wiele innych.
Kontakt 693295832 lub 757174298.
■ Zespół muzyczny. wesela, studniówki, imprezy okolicznościowe
i plenerowe, karaoke i wiele innych.
Kontakt 502731859.
■ Znaleziono 2 psy owczarkowate
w Sobieszowie. Kontakt 503151218.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ 2 pokojowe mieszkanie o pow. 32m2,
w ok. Jeleniej Góry. Wymaga kapitalnrgo
remontu. Przynależy część piwnicy,
strychu i działki pow 1200m2.Kontakt
757523505.
■ 2 pokojowe mieszkanie o pow. 37
m2, położony w Szklarskiej Porębie.
Niski czynsz. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ 3 pokoje, 56m2, nowe okna Pcv,
balkon, mieszkanie po remoncie. Cena
130 tyś. Kontakt 501181875.
■ 4 pokojowe mieszkanie o pow. 56
mkw. do podatku 95 mkw. po obrysie
podłog, położone w okolicy Jeleniej Góry.
Kontakt 607270989 lub 757523505.
■ Bez posrednikow działkę budowlaną
o pow 1750m2 z pełnymi mediami
w pieknie polozonym osiedlu Leśne Zacisze
w Dziwiszowie. Kontakt 604528632.
■ Budynek wolnostojący o pow. całkowitej 200 mkw. położony w Karpaczu.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Dom jednorodzinny, wolnostojący,
pełne uzbrojenie, pow. użytkowa 218
m2, dobudowany duży ganek z tarasem.
Cena 270,000. Kontakt 696057173.
■ Dom mieszkalny dwukondygnacyjny.
Teren bardzo ładnie zagospodarowany.
Centrum Kowar. Kontakt 601540292.
■ Dom na wsi Gierałtów, okolice Bolesławca, wraz z wyposażeniem. Powierzchnia
działki 49 arów. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 757368129.
■ Dom w zabudowie bliźniaczej na osiedlu
Czarne w Jeleniej Górze, nowy. Telefon
509156510 lub 509156498.
■ Dom wolno stojący w bliskiej okolicy Jeleniej Góry. Dom o pow. całkowitej 200 m2.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Dom wolnostojący z restauracją o pow.
ok. 300 mkw. położony w malowniczej części
Karpacza. Budynek posadowiony na działce
o pow. 700 m2. Kontakt 757523505.
■ Dom z działką o pow. 25 arów, do remontu 110 tyś. Kromnów Wola, koło Piechowic.
Kontakt 603785668.
■ Domek letniskowy 25 m2, wyposażony

w media plus prąd w Bożkowicach koło
Gryfowa. Kontakt 605483044.
■ Duże mieszkanie o powierzchni 120
m2, na pierwszym piętrze, w okolicy
centrum Karpacza. Trzy pokoje. Cena
237000 zł. Kontakt 601340662.
■ Dwupokojowe z balkonem w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry sprzedam.Powierzchnia użytkowa 49 m2.
Ogrzwanie z sieci. Cena 145 tys. Kontakt
601540292.
■ Dwupokojwe w starym budownictwie,
Co etażowe gazowe, siła, duży ogród.
Kontakt 507107784.
■ Działka budowlana na sprzedaż .1750
m kw. Media, prąd,woda,telefon. Kontakt
511089923.
■ Działka budowlana w Głębocku
o powierzchni 8800m2. Pięknie położona.
Cena 89000 zł. Kontakt 601340662.
■ Działka budowlana w Scięgnach, uzbrojona, wylane fundamenty. Powierzchnia
1100 m2. Kontakt 511089923.
■ Działka w rejonie Kowar pod zabudowę
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania pod działalność gospodarczą.
Cena 200 000 zł do negocjacji. Kontakt
511089923.
■ Działkę budowlaną na Cieplicach.
Pow. ok. 550m2. Z pełnym uzbrojeniem.
Ponadto na terenie działki znajduje się
mały basen. Kontakt 605691414 lub
668143207.
■ Działkę budowlaną w Komarnie. Do
całości dołączam projekty domu jednorodzinnego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego. Kontakt 602796485.
■ Działkę budowlaną w Rybnicy 1000m2,
łatwy dojazd. Kontakt 889948736.
■ Grunt pod zabudowę mieszkalną
w okolicach Jeleniej Góry o powierzchni
1.7ha. Media w sąsiedztwie działki.
Dojazd z drogi asfaltowej,gminnej. Kontakt
511089923
■ Kiosk metalowy, oszklony. Pow. ok
16m2. Posiada instalację elektryczną.
Pełnił rolę sklepiku z pieczywem. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 661626252.
■ Lokal pod działalność gospodarczą,
na Zabobrzu, powierzchnia użytkowa
40m2, w okół lokalu znajduje sie obsiana
trawą działka o pow 150m2. Kontakt
889948736.
■ Luksusowe mieszkanie o pow.
115m2, nowe przy ul. Kochanowskiego.
Cena 360 tyś. Kontakt 693831313 lub
756433034.
■ Miejsce garażowe w budynku przy ulicy
Krasickiego 17a. Kontakt 606313238.
■ Mieszkanie w wyremontowanej kamienicy, 4 pokoje, 94m2, ogrzewanie gazowe.
Dobra lokalizacja. Cena 150.000 zł. Kontakt
501181875.
■ Mieszkanie 2pokojowe, widna kuchnia
umeblowana, WC i łazienka w kaflach,
nowe okna. W cenie meble. Kontakt
603178170.
■ Mieszkanie 3 pokojowe ul. Różyckiego
sprzedam. Kontakt 504070064.
■ Mieszkanie 3pokojowe o pow. 55 m
kw. położone na 1 piętrze w kamienicy
w Kowarach. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Mieszkanie 56m2, 2 pokoje, kuchnie z
nowymi meblami, taras ok. 10m kw., łazienka
po remoncie, nowe okna, rolety wewnętrzne.
Cena 155 tys. Kontakt 501181875.
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Mieszkanie bezczynszowe, 46m2,
2 pokoje, parter. Niskie opłaty miesięczne ok. 60zł. Cena 105.000zł. Kontakt
501181875.
■ Mieszkanie dupokojowe w Bolkowie
o pow 58.21 m2. Mieszkanie położone
w Centrum miasta. Cena 74 000 zł do
negocjacji. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie dwupokojowe w Lubaniu
o powierzchni 41.4 m2, położone w rejonie
Centrum miasta. Cena 45 000 zł do
negocjacji. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie dwupokojowe 53m2,
garaż, piwnica, ogródek, bezczynszowe,
niskie opłaty, załozone ksiegi wieczyste.
Cena 102 tyś. Kontakt 669516836.
■ Mieszkanie dwupokojowe w rejonie
Akademii Ekonomicznej o pow. 42 m2,
położone na parterze w budynku dwupiętrowym. Cena 98000 zł do negocjacji.
Kontakt 511089923
■ Mieszkanie na Zabobrzu III 2 pokojowe,
54m2 ogrzewanie elektryczne, piętro 2.
Kontakt 756431708.
■ Mieszkanie trzypokojowe w rejonie
Jelenia Góra Zachodnia o powierzchi 59,5
m2. Cena 129000 do negocjacji. Kontakt
511089923.
■ Mieszkanie w Dąbrowicy 2 pokojowe, 53m2, bezczynszowe oraz niskie
pozostałe opłaty. Cena 102 tyś. Kontakt
669516836.
■ Mieszkanie w Leśnej koło Lubania
własnościowe. Powierzchnia 43 m2.
Centrum miasta. Bezczynszowe.Uwaga
cena tylko 27 000zł. Kontakt 601834992
lub 757514267.
■ Mieszkanie w Lubaniu 35m2. Wymaga
modernizacji. Na trzecim piętrze w budynku trzypiętrowym. Obok Centrum Miasta.
Cena 45000 zł. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie willowe o pow. 72 mkw.
położone w okolicy centrum Jeleniej Góry,
piwnica, działka o pow. 340 m2 oraz taras
o pow. 60 m2. Kontakt 607270989.
■ Przestronne mieszkanie 2pokojowe
o pow. 90 mkw. położone na 2 piętrze
w kamienicy. Mieszkanie po remoncie.
Cena 169, 900. Kontakt 757523505
lub 607270989.
■ Przestronne, słoneczne i wygodne
mieszkanie na pierwszym piętrze stylowej
kamienicy przy ul Norwida. Ciekawa
propozycja za rozsądną cenę. Kontakt
501736644.
■ Przytulne mieszkanie 3pokojowe
o pow. 54 mkw w wieżowcu na Zabobrzu. Mieszkanie po remoncie. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Sprzedam działki siedliskowe a widokiem na Karkonosze od O. 30 arów
i więcej. Kontakt 512034472.
■ Sprzedam mieszkanie 33m2, Mysłakowice 1 pietro w bloku po remoncie.
Kontakt 507424043.
■ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
37m z garażem,częściowo wyposażone,
atrakcyjna lokalizacja, stan bardzo dobry.
Kontakt 509326914.
■ Trzypokojowe mieszkanie w okolicy
Małej Poczty, o powierzchni 65m2, na wysokim parterze z ogródkiem. Mieszkanie
bezczynszowe. Kontakt 601340662.
■ Zadbane mieszkanie 78m2. Cena
155.000 zł. Kontakt 501181875.
■

Kupno
■

2 ha ziemi, laka, nieuzytki z dojazdem

w Karkonoszach. Kontakt 604403735.
■ Mieszkanie na parterze w centrum
Jeleniej Góry. Kontakt 500084244.
■ 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
bez pośrednika, własność hipoteczna,
poza parterem i ostatnim piętrem, za
rozsądną cenę. Kontakt 601190618.
■ 2 pokojowe mieszkanie w Szklarskiej
Porębie lub okolicy, w przystępnej cenie.
Kontakt 503898994.
■ 2, 3 pokojowe mieszkanie w ok. ul.
Morcinka, Mickiewicza, Ptasia, Wzgórze
Żymierskiego lub w Cieplicach. Kontakt
504786104.
■ Budynek gospodarczy z domkiem lub
bez, w okolicy Jeleniej Góry i Karpacza,
z kawałkiem ziemi przy nim. Kontakt
757550564 lub 605059991.
■ Dom lub pensjonat w Szklarskiej Porębie lub Karpaczu. Kontakt 500698900.
■ Dom lub pensjonat w Szklarskiej Porębie lub Karpaczu. Kontakt 500698900.
■ Dom poniemiecki, może być do remontu. Kontakt 607246582.
■ Domek wolnostojący w ok. Jeleniej
Góry. Może być do małego remontu lub
wykończenia. Cena do ok. 180 tyś. Kontakt
600097224 lub 757644279.
■ Domek wolnostojący w okolicach
Jeleniej Góry do 15 km może to byc nieruchomość do wykończenia lub niewielkiego
remontu. Kontakt 600097224.
■ Domek wolnostojący w pobliżu Jeleniej
Gory. Może być do niewielkiego remontu
lub wykończenia za rozsądną cenę. Kontakt 600097224 lub 757644279.
■ Duże mieszkanie lub połowę domu
w Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy
oraz mieszkanie dwupokojowe 40m na
Zabobrzu. Kontakt 509949961.
■ Dzialke z mediami najchetniej w Mysłakowicach, Miłkowie, Staniszów, Siedlęcin
lub Wojcieszyce, wielkosc dzialki 1200,
1500m2. Kontakt 504598471.
■ Działke budowlana w okolicach Jeleniej
Góry w cenie do 40 tys. zł, bez posredników. Kontakt 504598471.
■ Działke budowlaną w cenie 30 tyś.
złotych. Kontakt 693458700.
■ Działkę budowlana w okolicach Jeleniej
Góry. Min. 1200mkw, max 1600mkw
w cenie max do 40 tyś zł, częściowo
z mediami. Kontakt 504598471.
■ Działkę budowlaną w okolicach Jeleniej
Góry o powierzchni 1200, 1500 m2,
w przystępnej cenie do 40 tyś. Kontakt
504598471.
■ Działkę budowlaną w okolicy Jeleniej
Góry przynajmniej częściowo uzbrojona,
w cenie 30, 35 tys. Płacę od ręki, tylko
notariusz. Kontakt 504598471.
■ Garaż murowany na Zabobrzu. Kontakt
501038774.
■ Garaż w Szklarskiej Porebie lob okolicach. Kontakt 602881016.
■ Kawalerkę lub małe 2 pokojowe
mieszkanie do 40m2, parter lub I piętro
w bloku, w wieżowcu piętro bez znaczenia.
Kontakt 757531219.
■ Kawalerkę w Gminie Mysłakowice
najlepiej Łomnica, może być do małego remontu. Kontakt 757130702 lub
601148383.
■ Każdy dom w okolicach Jeleniej Góry
oraz w mieście. Kontakt 889948736.
■ Kupię bezczynszowe mieszknie w Kowarach lub okolicy. Kontakt 508260109.

Kupię mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu. Kontakt 509949961.
■ Kupię mieszkanie 2,3 pok. w okolicy
ul.Słowackiego. Kontakt 507163760.
■ Kupię mieszkanie w Szklarskiej Porębie. Kontakt 500300576.
■ Małe mieszkanie w Cieplicach lub
Sobieszowie w starym budownictwie,
parter. Kontakt 513582831.
■ Małe mieszkanie w Jeleniej Górze,
dwupokojowe. Kontakt 880658644.
■ Małe mieszkanko w przystępnej cenie,
lokalizacja Jelenia Góra, Cieplice lub
Mysłakowice. Bez pośredników. Kontakt
601388811.
■ Mały domek lub pół domu w Kowarach.
Kontakt 509194103.
■ Mieszkanie 2, 3 pokojowe w okolicach
ul. Morcinka, Mickiewicza, Ptasia i Wzgórza Partyzantów. Kontakt 504768104 lub
693652661.
■ Mieszkanie 2pokojowe, najchetniej
Zabobrze III. Najchętniej do 110 tys.
Kontakt 500278996.
■ Mieszkanie 2pokojowe na Zabobrzu
II lub III. Moze byc do remontu, bez
pośredników. Kontakt 693965852 lub
605965852.
■ Mieszkanie minimum 3 pokoje, o metrażu nie mniejszym niż 50 m2 na terenie
Jeleniej Góry. W cenie do 120 tyś. Płatne
gotówką. Kontakt 697971028.
■ Mieszkanie na Zabobrzu II lub III,
2 pokojowe, rozkładowe w przystępnej cenie do ok. 100 000 zł. Kontakt
602223992.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze ok.100,
150 m.2, bez pośredników. Kontakt
508070281.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze około 50,
60 m2, może być do remontu. Kontakt
695928121.
■ Mieszkanie w Kamiennej Górze na ul.
Słowackeigo, Cichej, Piastowskiej bądź Kilińskiego, może być zadłużone plus ewentualna dopłata. Kontakt 504408738.
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie.
Kontakt 500300576.
■ Mieszkanie w okolicach szkoły podstawowej nr 10. Kontakt 667268980.
■ Mieszkanko do 40.000zł w Cieplicach
lub okolicy. Kontakt 605886317.
■ Pilnie poszkujemy dla Klienta mieszkania 2 pokojowego na Zabobrzu lub w centrum Jeleniej Góry do kwoty 100 000 zł.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Poszukujemy dla Klienta mieszkania
3pokojowego na Zabobrzu do 200 000 zł.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Poszukujemy działki pod budowę
hali składowo handlowej. Jelenia
Góra, pow. 2000, 5000 m2. Kontakt
505186405.
■ Poszukujemy hali składowo handlowej do kupna bądź dzierżawy. Jelenia
Góra, parking, pow. 500, 1000 m2.
Kontakt 505186405.
■ Poszukujemy mieszkania 3 pokojowego w centrum Jeleniej Góry. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Poszukuję domu w Ciplicach za przystępną cenę. Kontakt 889948736.
■ Poszukuję mieszkania w Jeleniej Górze, Cieplicach i okolicy za przystępną
cenę. Kontakt 889948736.
■ Poszukuję mieszkanie do remontu
w Jeleniej Górze. Kontakt 695928121.
■

Poszukuję nieruchomości, mieszkanie, dom, działka budowlana, lokal,
w atrakcyjnym spokojnym miejscu.
Kontakt 889948736.
■ Szklarska, Karpcza. Dom lub pensjonat
kupię. Kontakt 5006989.
■ Zdecydowanie kupię 2 pokojowe do II piętra, Zabobrze III. Kontakt
757553869.
■ Zdecydowanie kupię mieszkanie
lub ewentualnie bliżniak, domek powyżej 70 m2 w Jeleniej Górze. Kontakt
695913269.
■

Zamiana
Mieszkanie komunalne 50m, I piętro,
2 pokoje, po generalnym remoncie,
zadbane. Zamienię na większe, może
być zadłużone lub do remontu. Kontakt
609042697.
■ Mieszkanie kwaterunkowe w Jeleniej
Górze, dwupokojowe, niski czynsz na większe, kwaterunkowe, centrum Cieplic, może
być zadłużone. Kontakt 756418441.
■ Mieszkanie kwaterunkowe, 34m2,
czynsz 77zł na miesiąc. Zamienię na
większe,możliwość dużej dopłaty. Kontakt
606822694.
■ Mieszkanie własnościowe 48,8 m2,
3 pokoje ,łazienka, kuchnia,CO sieciowe, nowe okna.Zamienię na dwie
kawalerki,lub na jedną z dopłatą. Kontakt
606822694.
■ Mieszkanie własnosciowe Jelenia Góra
Cieplice centrum 76 na Wrocław lub Środę
Śląską ewentualnie okolice 756425826
lub 512109871.
■ Mieszkanie własnościowe, 3pokojowe,
74m2,, garaż, niski czynsz, obok Małej
Poczty na własnościowe, 2pokojowe,
powyżej 38m2. Kontakt 605767578.
■ Mieszkanie komunalne 65 m, Jelenia
Góra, parter, 3 pokoje na podobne lub
2 duże pokoje w Cieplicach. Kontakt
508290939.
■ Mieszkanie kwaterunkowe 38m2
z ogródkiem z budynku czterorodzinnym na pierwszym pietrze na większe
do remontu lub zadłużone. Kontakt
757617658.
■ Mieszkanie kwaterunkowe w starym
budownictwie 51m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, ogród, duża piwnica
na kawalerkę. Kontakt 756432045.
■ Mieszkanie własnościowe w Cieplicach
39.6 m2 na większe 2 lub 3 pokojowe.
Kontakt 756415524.
■

Wynajem
3 spokojne studentki Kolegium szukają
stancji od października. Zabobrze lub
rynek. Kontakt 513207232.
■ 4 studentki poszukują 2pokojowego
mieszkania, najlpiej za Zabobrzu, od
pazdziernika. Kontakt 691306159.
■ Atrakcyjnie położone, obok AE, pokoje dla studentów. Miejsca w pokojach
2 osobowych, 3 osobowych. Cena 260 zł
od łóżka. Kontakt 511089923.
■ Bogata oferta mieszkań do najmu. Ceny
do negocjacji. Kontakt 511089923.
■ Caly rok do tzw. studenckiej meliny.
Kontakt 605175661.
■ Centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. I piętro. 4 miejsca, 200 zł
za osobę plus rachunki, kaucja. Kontakt
757525351 lub 502161453.
■ Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie dla studentów. W pokojach po
■

2 osoby. Stały dostęp do Internetu i 3xTv.
W pełni umeblowane i wyposażone.
Kontakt 605209145.
■ Do wynajęcia atrakcyjny lokal handlowo usługowy w centrum Szklarskiej
Poręby. Kontakt 601581318.
■ Do wynajęcia bardzo luksusową dużą i
słoneczną kawalerkę na zabobrzu , 29m2,
wszystko nowe, kompletnie umeblowaną i
wyposażoną. Kontakt 781630956.
■ Do wynajęcia lokal ca 200 m2,
w śródmieściu Jeleniaej Góry z parkingiem, co gazowym, woda i prąd. Nadaje
się na różną, cichą działalność. Kontakt
757679475.
■ Do wynajęcia lokal użytkowy w bardzo
bliskim Centrum Jeleniej Góry o pwierzchni 23 m2. Miesięczna opłata najmu 1200
zł. Kontakt 511089923.
■ Do wynajęcia malutka kawalerka dla
jednej osoby w willowej dzielnicy Cieplic.
Kontakt 609152257.
■ Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje dla
studentów na ul. Grunwaldzkiej 300m
od Kolegium Karkonowskiego. Kontakt
609043198.
■ Do wynajęcia mieszkanie dwupoziomowe na IV Zabobrzu. Koszt 600 pln za
wynajem plus 250 pln czynsz plus liczniki,
woda, prąd. Kontakt 509734337.
■ Do wynajęcia mieszkanie w domku
jednorodzinnym z dużym ogrodem, blisko
centrum, przy parku, nieopodal hotelu
Mercure. Atrakcyjna cena. Kontakt
757526140.
■ Do wynajęcia od 1 października
umeblowana kawalerka na Zabobrzu I.
Kontakt 600219019.
■ Do wynajęcia od 1.10. dwa pokoje
dwuosobowe dla studentów. Domek
jednorodzinny, 10 minut od Politechniki.
Cena 250zł od osoby plus internet.
Kontaky 757551855.
■ Do wynajęcia pokój 1 osobowy dla
studentki. Okolice Akademii Ekonomicznej, wyłącznie dla osoby niepalącej, kulturalnej i spokojnej. Kontakt
757525561.
■ Do wynajęcia pokój dla dwóch studentek, uczennic. Położenie blisko Akademii
Ekonomicznej, Wzgórze Partyzantów.
Kontakt 757526140.
■ Do wynajęcia pokój dla spokojnej,
niepalącej dziewczyny, centrum Jeleniej
Góry, ul. Okrzei, umeblowany z tv, cena
300 zł. mies. Kontakt 757648676.
■ Do wynajęcia pokój dwuosobowy
dla studentek w samodzielnym mieszkaniu przy ul Różyckiego. Kontakt
502721150.
■ Do wynajęcia stancja dla studentów
i studentek. Okolice Akademii Ekonomicznej. Kontakt 757675954 lub
663232354.
■ Jestem spokojnym studentem bez
nałogów.Chciałbym wynająć od pażdziernika jednoosobowy pokój w rozsądnej
cenie. Kontakt 505195679.
■ Lokal handlowy 46m dobra lokalizacja duże witryny. Kontakt 694258713.
■ Mam do wynajecia kawalerke,duzy
pokój,kuchnia,łazienka,duza piwnica.
Jest umeblowana. Cena 400zł plus rachunki, woda w cenie wynajmu. Kontakt
605291245.
■ Mam do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie. 3 duże pokoje, łazienka, duża

kuchnia z aneksem. Pow. ok. 96m2.
Kontakt 607772664.
■ Niezależny mały budynek przy
ul.Piłsudskiego 43. Powierzchnia 30
m2. Cena 480 zł za miesiąc plus liczniki.
Kontakt 502101191.
■ Pokoje 1,2 osobowe w domku jednorodzinnym. Osobne wejscie, Aneks
kuchenny,10 minut od Akademii Ekonomicznej. Kontakt 609824017.
■ Pokoje do wynajęcia. Kontakt
504122126.
■ Pokoje w cieplicach dla uczącycu sięi
pracujących nowe i ładne blisko sklep
i przystanek. Kontakt 694258713.
■ Pokój dla 2 studentek w samodzielnym mieszkaniu na Różyckiego
Zabobrze. Kontakt 502721150.
■ Posiadamy mieszaknie 2 pokojowe
na ul. Wojska Polskiego i poszukuje
1 osoby jako współlokatora. Kontakt
513019744.
■ Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia za rozsadną cenę. Kontakt
509677759.
■ Poszukuje współlokatorów do wynajęcia mieszkania w Jeleniej Górze
niedaleko Akademii Ekonomicznej.
Kontakt 505247196.
■ Poszukujemy mieszkania do wynajęcia. Jesteśmy w stanie zadowolić się jednym pokojem, kuchnią i łazienką. Cena
200 zł od sooby. Kontakt 756478606.
■ Poszukuję do wynajęcia pokoju 1
osobowego na Zabobrzu, od 30 września.
Kontakt 507068101.
■ Poszukuję domu w okolicach Jeleniej
Góry do wynajecia. Dobry standart
i teren wokół domu ogrodzony. Kontakt
501167262.
■ Poszukuję dwupokojowego, niedrogiego mieszkania do wynajęcia na terenie
Jeleniej Góry. Kontakt 880006556.
■ Poszukuję kawalerki w Wałbrzychu na
Piaskowej Górze. Kontakt 508190876.
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum Karpacza. Maksymalnie do 20m2
lub stoisko handlowe również maksymalnie do 20m2. Kontakt 608628670.
■ Poszukuję miejsca dla jednej osoby
w mieszkaniu studenckim lub na
stancji najlepiej na Zabobrzu. Kontakt
601682919.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia
w Wałbrzychu. Kontakt 600630098.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia, najlepiej centrum Jeleniej Góry. Kontakt
669083669.
■ Pracujący chłopak, spokojny, nie palący
chce wynająć pokój jednoosobowy na
Zabobrzu lub w centrum za przyzwoitą cenę.
Kontakt 696099545.
■ Przyzwoity student szuka osób który tak
jak on wie co to znaczy studiować. Kontakt
668327071.
■ Stancja, pokoje 1 i 2 osobowe
w domku jednorodzinnym. Osobne wejście, aneks kuchenny, 10 min. od AE.
5 min. od autobusu linii nr 12. Kontakt
609824017.
■ Stancja, pokoje 1, 2 osobowe w domku
jednorodzinnym. Osobne wejście, aneks
kuchenny, 10 minut od Akademii Ekonomicznej. Kontakt 609824017.
■ Student I roku wynajmie pokój, stancję
w Jeleniej Górze do 260 zł, z internetem.
Kontakt 598331814.
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Szukam do wynajęcia halę o pow.
100m. na warsztat samochodowy. Kontakt
609437664.
■ Szukam do wynajecia lokalu w centrum
Jeleniej Górze do 40 m. kw. Najlepiej duże
witryny. Kontakt 607730188.
■ Szukam kawalerki w związku z podjęciem pracy w Jeleniej Górze. Kontakt
667292641.
■ Szukam mieszkania do wynajęcia,
kawalerki lub 2 pokojowego. Najlepiej
w centrum Jeleniej Góry za przystępną
cenę. Kontakt 501181508.
■ Szukam pokoju jednoosobowego
w Jeleniej Górze lub Cieplicach, do 300
zł. Kontakt 602241306.
■ Szukam współlokatorki, mieszkanie
2 pokojowe, ładnie umeblowane na Zabobrzu, ul. Komedy Trzcińskiego. Kontakt
693295710.
■ Wolny pokój 2 osobowy w mieszkaniu
2 pokojowym. Blisko basen i market,
chwila do Kolegium Karkonoskiego.
Kontakt 505686819.
■ Wydzierżawię sklep spożywczy z pełnym wyposażeniem, bez towaru. Kontakt
692527556.
■ Wynajme 75 m2, 3pok. mieszkanie
we Wroclawiu, blisko centrum i uslug,
ul.Boleslawiecka, umeblowane, bezterminowo,1850 pln. Kontakt 604601626
lub 343610181.
■ Wynajmę 2 pokoje dla studentów
w mieszkaniu 3pokojowym na Zabobrzu
II w Jeleniej Górze. Możliwy dostęp do
internetu. Kontakt 608451662 lub
756418283.
■ Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie, bardzo
atrakcyjna lokalizacja, w samym centrum
Jeleniej Góry, umeblowane z balkonem
i internetem. Kontakt 606380523.
■ 1piętro, łazienka, cena 350, plac parkingowy, możliwość dodatkowo 35m2 pokój
z kuchnią i łazienką. Kontakt 602195714.
■ Składa się z 2 pokoi, kuchnia,łazienka,
2 przedsionki, duży parking, cena 650 zł.
Kontakt 602195714.
■ Wynajmę lokal handlowo usługowy na
ulicy Różyckiego. Kontakt 693104405.
■ Wynajmę pokój 2 paniom lub parze, ul.
Norwida, cicha i spokojna dzielnica, niedaleko
centrum. Kontakt 513019744.
■ Wynajmę pokój dla dziewczyny, na
Zabobrzu. Kontakt 693295710.
■ Wynajmę pokój w okolicach Kolegium Karkonoskiego lub na ul.
Rózyckiego za ok. 250 zł. Kontakt
693486013.
■ Wynajmę pokój w rozsądnej cenie.
Najlepiej w okolicach Kolegium, choc
niekoniecznie. Kontakt 505466958.
■ Wznajme pokoj w Walbrzychu od
zaraz w dzielnicy Piaskowa Gora.
Kontakt 746659383.
■

PRACA
Dam pracę
■ Dam pracę doświadczonemu kierowcy
na budowie na samochód ciężarowy
wywrotka. Kontakt 608649813.
■ Przyjmę fryzjera i recepcjonistkę.
Kontakt 500084244.
■ Dziewczynę o miłej aparycji. 19, 30
lat. Eksluzywny Night Club Fkk w Niemczech. Masażystki i tancerki. Wysokie
zarobki, pozwolenie na pracę. Kontakt
516683072.

Firma przyjmie osoby do roznoszenia
ulotek. Kontakt 695980507.
■ Jeśli masz ochotę na legalną pracę,
a masz problem z jej znalezieniem zadzwoń. Kontakt 887570526.
■ Legalna praca w hotelach, budownictwie, fabrykach i wielu innych na terenie
Anglii. Wysokie wynagrodzenia oraz legalne kontrakty. Kontakt 412661444.
■ Poszukuje odpowiedzialnej Pani do
opieki nad dwojgiem dzieci w wieku 7 miesiecy i 4 lata. Kontakt 493985963831
lub 491739129893.
■ Poszukujemy kelnerów, barmanów,
kucharzy kuchni włoskiej,greckiej, pomoce kuchenne, pizzerow, opiekunki. Praca na terenie Niemiec. Kontakt
496187906330.
■ Poszukuję firmy, która wykonałaby
wylewkę podłogi w pokoju 25m2. Mieszkanie jest w bloku na I piętrze, Zabobrze.
Kontakt 601797762.
■ Potrzebna studentka do udzielania
lekcji języka angielskiego w domu, miejscowość Mysłakowice,dwójce dzieci 12
i 14 lat. Kontakt 608613065.
■ Potrzebne 3 dziewczyny, kobiety do
pracy w pubie, jako hostessy. Darmowe zakwaterowanie. Opieka polskiego rezydenta.
Kontakt 698811766.
■ Praca dla psychologa w ośrodku
adopcyjnym. Kontakt 957602700.
■ Praca na pakowaniu towarów w
fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Praca wyłącznie dla mężczyzn.
Kontakt 48895359628.
■ Przedszkole zatrudni absolwentę KK
na stanowisko nauczyciela. Warunek
podjecie studiów podyplomowych na
kierunku wychowanie przedszkolne.
Kontakt 756472418.
■ Samotna, wymagajaca opieki, starsza Pani da utrzymanie, pokoj, osobie
odpowiedzialnej, uczciwej, pracowitej i
kulturalnej. Kontakt 415904145.
■ Szukam kierowcy, przedstawiciela
handlowego. Wykształcenie średnie.
Teren pracy to zachodnia Polska. Kontakt
757132258.
■ W związku z rozwojem firmy zatrudnimy
11 osób na stanowiska fizyczne, umysłowe
i do obsługi klienta. Kontakt
756480640.
■ Zapłacę za opiekę nad pieskiem od
zaraz na minimum miesiąc. Piesek to kundelek, malutki, nie sprawiający większych
kłopotów. Kontakt 516600636.
■ Zatrudnimy Pracownika do Działu
Handlowego. Spółdzielnia Pracy Zorka.
Kontakt 756466300 lub 756466303.
■ Zatrudnimy osoby na stanowiska
operator CNC, wiertacz drewna. Kontakt
756466300 lub 756466309.
■ Zatrudnię kasjera sprzedawcę, wymagania znajomość kasy fiskalnej. Kontakt
513151273.
■ Zatrudnię młode kobiety od 18tego
roku życia. Wysokie zarobki, ok. 3 tyś.
miesięcznie, miłe towarzystwo. Kontakt
669644659.
■ Zostan konsultantką Avon. Kontakt
503497363 lub 756420626.
■ Zostań konultantką Avon. Kontakt
756418455 lub 501046043.
■

Podejmę pracę
■ Absolwentka AE, kierunek Zarządzanie
Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem

poszukuje pracy w branży turystycznej lub
pracy biurowej. Kontakt 693486137.
■ Chętnie podejmę się pracy w weekendy. Proponuje masaże lecznicze, relaksujące, masaż gorącymi kamieniami. Kontakt
606424970.
■ Doświadczona księgowa z 25 letnim
stażem, obluga komputera w pełnym
zakresie, rozliczenia z US i Zus podejmie
dodatkowa pracę. Kontakt 663581045.
■ Dyplomowana kosmetyczka z praktyka
w zawodzie,szuka pracy w gabinecie
kosmetycznym,salonie odnowy biologicznej, drogerii lub solarium. Kontakt
695960081.
■ Dzienny student Wychowania Fizycznego szuka pracy popołudniowej lub
w weekendy. Kontakt 888541321.
■ Emeryt lat 34, kat. ABC, solidny,
uczciwy, dyspozycyjny z dużym doświadczeniem prowadzenia pojazdów
ciężarowych. Obsługa komputera. Kontakt
607587075.
■ Fizjoterapeutka szuka pracy, wizyty
domowe. Kontakt 669947972.
■ Głowna księgowa, ukończone studia
podyplomowe oraz dodatkowe kursy
kwalifikacyjne. Kontakt 509949958.
■ Jestem absolwentką wyższej uczelni.
Skończyłam filologię germańską. Kontakt
509072098.
■ Jestem studentem fizjoterapii. Podejme się prawie kazdej pracy. Kontakt
667219784.
■ Jestes z Kowar, potrzebujesz Niani.
Kontakt 757613606.
■ Mam 17 lat, uczę się w szkole zawodowej i chciałbym podjąć pracę w weekendy
lub w późniejsze godziny w tygodniu.
Kontakt 661813164.
■ Mam 17,5 lat jestem uczennicą
2kl Liceum .Szukam pracy popołudniu
lub w weekendy np jako hostessa bądź
roznoszenie gazet lub ulotek. Kontakt
663577556.
■ Mam 19 lat. Poszukuje pracy w dniach
wolnych od szkoly tj. poniedzialek, wtorek,
sobota, ewentualnie rowniez niedziela.
Kontakt 607677047.
■ Mam 19lat, nie boje sie zadnej pracy, szybko sie ucze i nawiązuje kontakt
ze starszymi jak i mlodszymi. Kontakt
669367277.
■ Mam 20 lat, studiuję. Podejmę pracę
popołudniu lub w weekendy. Może być
sprzątanie lub zmywak, wszystko jedno.
Kontakt 888541321.
■ Mam 22 lata, pilnie poszukuję pracy.
Może być praca w sklepie odzieżowym lub
w charakterze barmanki. Szybko nawiązuję
kontakty z ludźmi. Kontakt 514399970.
■ Mam 23 lata szukam pracy jako
przedstawiciel handlowy lub kierowca.
Posiadam prawo jazdy kat. B, uregulowany
stosunek do służby wojskowej. Kontakt
669644659.
■ Mam 26 lat. Jestem osobą uczciwą, dyspozycyjną. Podejmę się opieki nad dzieckiem.
Kontakt 7524148 lub 513556349.
■ Mam 30 lat, technik elektronik, dobra znajomość komputera i maszyn
elektronicznych, łatwość nawiązywania
kontaktów. Kontakt 661813269.
■ Miła i komunikatywna dziewczyna
z zawodu sprzedawca podejmie sie kazdej
pracy. Kontakt 661130546.
■ Mlody, logistyk poszukuje dodtakowej

pracy biurowej w godzianch popoludniowych lub weekendy, mam doswiadczenie.
Kontakt 504598471.
■ Młody, uczciwy, punktualny student
ostatniego semestru elektroniki i telekomunikacji podejmie pracę. Kontakt
691328841 lub 757554591.
■ Pielęgniarka poszukuje pracy w kraju
lub zagranicą, opieka nad osobą starszą
lub dzieckiem powyżej 1 roku. Kontakt
757531685.
■ P odejmę pr acę w godzinach
8, 15. Jestem zainteresowana wszelkimi
poważnymi ofertami. Jestem osobą
odpowiedzialną, pracowitą i uczciwą.
Kontakt 503312357.
■ Podejme pracę przy wypakowywaniu
towaru, bądż inną jestem studentem na
Kolegium Karkonoskim II rok. Moge robić
też inne rzeczy. Kontakt 788245004.
■ Podejmę opieke nad dzieckiem
w Gelsenkirchen,Essen lub Dortmund.
Mam tam zakwaterowanie, doświadczenie z dziećmi. Kontakt 693686613 lub
757613835.
■ Podejmę opiekę nad dzieckiem bez
wzgledu na wiek. Posiadam spore doświadczenie w tym zakresie. Kontakt
693501527.
■ Podejmę pracę fizyczną. Mam 19 lat.
Szybko się uczę i nawiązuję kontakty.
Kontakt 669367277.
■ Podejmę pracę jako spawacz metoda
Mag. Na terenie Jeleniej Góry. Kontakt
667577344.
■ Podejmę pracę tworzenia stron www
przy użyciu dowolnych technologii internetowych. Ukończyłem studia wyższe
politechniczne. Kontakt 609765947.
■ Podejmę pracę w przedszkolu
w Jeleniej Górze, na pełny etat, posiadam
wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w zawodzie. Kontakt 669157008.
■ Podejmę pracę w sklepie. Kontakt
693104405.
■ Podjeme pracę jako sprzedawca na
terenie Jeleniej Góry , obecnie pracuje
do końca roku w sklepie spożywczym.
Kontakt 506120341.
■ Posiadam prawo jazdy kat B, C. Kontakt
697573490.
■ Poszukuję pracę fizyczną mam 19lat
nie boje sie żadnej pracy szybko się uczę
i nawiązuję kontakt ze starszymi jak
i młodszymi. Kontakt 669367277.
■ Poszukuje pracy chałupniczej np. skladanie długopisow. Kontakt 600435721.
■ Poszukuję pracy jako kierowca
kat.B lub innej, łatwo nawiązuje kontakt
interpersonalny, codziennie od godziny 5
do 14. Kontakt 608743255.
■ Poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry, mam 22 lata wykształcenie
średnie, obecnie uczę się zaocznie,
posiadam prawo jazdy kat B. Kontakt
506853687.
■ Poszukuję ciekawej pracy, na pełny
etat, studiuję zaocznie Informatykę
i Ekonometrię. Doświadczenie w branży
handlowej. Kontakt 661763146.
■ Poszukuję pracy najlepiej chałupniczej lub innej po godzinie 18.00. Kontakt
667219807.
■ Poszukuję pracy, kobieta, w charakterze, np pomocy kuchennej, pracy fizycznej, sprzedawcy. Kontakt 695025361.
■ Poszukuję pracy. Kierowca z do-

świadczeniem i własnym środkiem
transportu VW T4, 7 osobowy. Kontakt
698227445.
■ Solidne małzenstwo ze Szczecina. Opieka
Dozor, rolnictwo, ogrodnictwo, prawo jazdy A
B C E, obsluga, sztaplarki, zona umie szyc.
Kontakt 914633355, 606955954.
■ Student ostatniego semestru Kolegium kierunku elektronika i telekomunikacja. Posiadam prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera, j. niemiecki. Kontakt
691328841.
■ Student podejmie pracę. Potrafi rzetelnie pracować. Kontakt 512121020.
■ Studentka anglistyki udzieli korepetycji, pomoże, nauczy. Zapewniam materiały.
Kontakt 603258338.
■ Studiuję dziennie i szukam pracy
po południu lub w weekendy. Uczciwy,
pracownity. Kontakt 888541321.
■ Szkolenia oraz kompleksowa obsługa
firm, szkół itp. z zakresu BHP i PPOŻ.
Kontakt 665835877.
■ Szukam pracy jako hostessa w Jeleniej
Górze, bądź roznoszenie gazet lub ulotek,
posiadam książeczkę sanepidu. Kontakt
663577556.
■ Szukam pracy jako hostessa w sklepach J. Góry bądź roznoszenie gazet lub
ulotek, posiadam książeczkę sanepidu,
mam lat 17,5 jestem uczennicą. Kontakt
663577556.
■ Szukam pracy jako hostessa, roznoszenie gazet lub ulotek. Na terenie Jeleniej
Góry. Posiadam książeczke. Kontakt
663577556.
■ Szukam pracy jakos inspektor Bhp.
Mam wykształcenie podyplomowe. Kontakt
691040467.
■ Szukam pracy na pół etatu lub jakieś
pracy dorywczej. Kontakt 668381086.
■ Szukam pracy po godzinie 15.00 w
niepełnym wymiarze godzin.Moze być chałupnictwo lub inna. Kontakt 608451662.
■ Szukam pracy w transporcie krajowym
lub międzynarodowym. Posiadam wszystkie
badania i kurs na przewóz osób i rzeczy.
Kontakt 603367020.
■ Technik chemii analitycznej. Szukam
pracy w laboratoriach, aptece jako pomoc
apteczna lub innych zakładach. Kontakt
695715145.
■ Udzielę korepetycji z chemii w zakresie
gimnazjum i I klasy LO. Bardzo dobry poziom, przyjazna atmosfera, własne pomoce
naukowe. Tanio. Kontakt 606875179.
■ Udzielę korepetycjii z języka angielskiego, w godzinach porannych lub popołudniowych w przystepnej cenie. Cena
503766339.
■ Udzielę korepetycji z chemii, 15zł na
godzinę. Kontakt 501351006.
■ Ukończyłam Studia magisterskie Akademii
Finansów. Poszukuję pracy odpowiedzialnej z
możliwościami rozwojowymi adekwatnymi do
niej zarobkami. Kontakt 500368661.
■ Z zawodu jestem technik budownictwa.
Niedlugo bronie pracy licenciackiej na
kierunku Organizacja Turystyki i Rekreacji.
Kontakt 601972043.

ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Aparat cyfrowy kodak cx7220, 2MPX.
Dobry stan, możliwość przesłania fotek.

Mogę sprzedać kartę pamięci mmc do
niego 40 zł. Kontakt 664445176.
■ Bardzo tanio lodówkę używaną z
oddzielnym zamrażalnikiem, biała,
160cm wysokości i około 55 szerokości. Kontakt 756420626.
■ Bardzo tanio telewizor Phillips
21, czarny, sprawny ale z zepsutym
pilotem. Kontakt 609274797.
■ Dobry stabilny komputer. Modem
wew. Motorolla. Czarna mysz plus
klawiatura gratis. Mozliwy zakupu
monitora Samsung, czarny. Cena 300zł.
Kontakt 604906257.
■ Kar tę graficzną Riva Tnt M64
Vanta, 32mb. Cena 20 zł. Kontakt
509374172.
■ Kino domowe Sony. Tanio. Model Dav
Sa 30. Stan idealny, z głośnikami. Cena
1200zł. Kontakt 508269855.
■ Komputer CeleronD 3,06ghz, dvdrw,
1gb ram, zasilacz. Sprzedaję komplet,
komputer plus monitor. Cena 1300 zł.
Kontakt 513966556.
■ Magnetowid Sanyo EE3100. Mało
uzywany. Cena do uzgodnienia. Kontakt
606454718.
■ Mam tanio do sprzedania moniotor
15 calowy. Kontakt 606301919.
■ Motorola C168 z 24 miesieczną
gwarancją z sim lockiem na sieć Era.
Cena 230 zł. Kontakt 503034605.
■ Nokia 3510i. W bardzo dobrym stanie, oryginalna folia z całym zestawem,
pokrowiec. Bez blokady. Cena 120 zł.
Kontakt 509649296.
■ Nokia 6610i z wbudowanym aparatem fotograficznym i radiem plus akcesoria, ładowarka i zestaw słuchawkowy.
Kontakt 502382055.
■ Nowe Radiotelefony Midland. Towar
nowy, pakowany w plastikowe blistry.
Cena 299 zł. Kontakt 604544449.
■ Nowy nie rozpakowywany bezprzewodowy. Pad do konsoli PSX
i PS2 w zestawie baterie. Kontakt
607644406.
■ Odtwar zacz mp3. Pamięc 128
Mb. Słuchawki. Funkcje nagrywania
głosu, gwarancja 8 miesięcy. Cena
90zł, plus koszt wysyłki. Kontakt
669417059.
■ Pilarka taśmowa w pełni sprawna,
konserwowana, z dokumentacją. Kontakt 696428506.
■ Pralka automatyczna Polar PDN
885 stan bardzo dobry po wymianie
łożysk. Szerokość 595mm obroty
400/800min. cena 500zl do negocjacji. Kontakt 501724257.
■ Pralka automatyczna Polar PDN
885 stan bardzo dobry po wymianie
łożysk. Ładunek do 5kg. wyskosc 850
mm. Szerokość 595 mm. Kontakt
501724257.
■ Siemensa sx1 stan telefonu bdb.
cały zestaw. Cena do 330 zł do uzgodnienia. Kontakt 663895254.
■ Sprzedam kino domowe marki
Samsung w idealnym stanie, cena do
uzgodnienia. Kontakt 509831629.
■ Sprzedam za symboliczną cenę
kuchenkę gazowa 4 palnikową brązową
firmy Ewa. Kontakt 606301919.
■ Tanio komputer w dobrym stanie
z pełnym wyposażeniem. Kontakt
660450965.
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codziennie w internecie, w poniedzia³ek w gazecie

22 SPORT
JELENIA GÓRA Turniej koszykówki kobiet

KRAJ Ekstraklasa żeńskiego szczypiorniaka

Przegrały z wiceliderkami
Jeleniogórzanki przegrały w Szczecinie z Łącznościowcem 25:38 (12:17),
który wyszedł po szóstej kolejce na drugie miejsce w tabeli. MKS PR Finapharm natomiast spadł na dziewiąte miejsce.

Fot.Marek Tkacz

Nasze dziewczyny tylko SPR Lublin 18:29, EB Start Elbląg
na początku meczu nawiązały - Zgoda Ruda Śląska 31:21. Zaległy
z rywalkami równorzędną mecz: Sośnica Gliwice - SPR Lublin
walkę, kiedy było 3:3. Potem 22:33.
miejscowe uciekły na kilka
bramek, kończąc pierwszą
połowę z przewagą 5 goli.
- To znakomita drużyna. Jest
na fali i nie mieliśmy szans
nawet na mniejszą porażkę,
choć miejscowi kibice chwalili
nasze zawodniczki za ambicję
- powiedział trener MKS PR
- Zdzisław Wąs.
MKS PR: Katarzyna Nowak,
Monika Maliczkiewicz - Marta Gęga
10, Marta Dąbrowska 4, Monika
Odrowska 3, Marta Oreszczuk,
Agnieszka Kocela i Anna Dyba
po 2 oraz Joanna Bogusławska i
Marzena Buchcic po 1.
Pozostałe mecze:
Piotrcovia - AZS
AWFiS Gdańsk
32:20, Sośnica Marta Oreszczuk imponuje w tym
Gliwice - Zagłębie sezonie dobrą formą strzelecką.
Lubin 20:39, AZS W meczu z AZS AWF w KatowiAWF Katowice - cach zdobyła 10 goli

W sobotę (7 bm.) jeleniogórzanki przyjmują u siebie
w hali przy ul Złotniczej 12
o godz. 17 sąsiada z tabeli
- EB Start Elbląg. Ten
mecz trzeba koniecznie wygrać, choć rywalki mają bardzo
doświadczone i dobre
zawodniczki, które w
ostatnim wygranym
spotkaniu ze Zgodą
Ruda Śląska zdobyły odpowiednio: Anna Żurawska - 7, Iwona Szklarczuk
6 oraz Iwona Błaszkowska i
Elżbieta Olszewska po 4 gole.
Nasze dziewczyny liczą jednak
na pomoc ze strony kibiców,
którzy przyjdą na ten mecz
i będą gorąco dopingować
nasze dziewczyny. Jest to im
bardzo potrzebne!
Już we wtorek (10 bm.
17.00) kolejna ciężka próba
przed MKS PR: mecz awansem
z MKS PR Lublin.
Łukasz Stawski

Oksana Dołgorukowa (chyba jest
już po pomyślnej aklimatyzacji)
i ponownie Sabrina Scott. Oksana nie tylko zdobyła pierwsze
punkty w Jeleniej Górze, ale
również, dobrze się spisywała
we wszystkich elementach gry.
To samo można powiedzieć o Sabrinie. Natomiast Keala Beachem
i Jocelyn Penn zaimponowały
skutecznością.
AZS KK: Beachem 26, Penn
25, Dougorukova 15, Kret 10,
Scott 9, Sojka 6, Szczuraszek 4,
Małaszewska 2, Gawrońska 2,
Arodź 2, Myćka 0.
(Ł.S.)

Blisko 30 gimnazjalistów i licealistów przez dwa
dni rywalizowało na kortach tenisowych

CIEPLICE PIĄTEK

W turnieju MOS przy ul. Lubańskiej najlepszą okazała się drużyna Szkoły Podstawowej nr 11
Fot.Marek Tkacz

JELENIA GÓRA SOBOTA

Sabrina Scott

Falstart
Sudety Jelenia Góra poległy na starcie rozgrywek
II ligi koszykówki mężczyzn
przegrywając wysoko w Rybniku z MRKS 68:90.
Jak powiedział trener
Sudetów - Ireneusz Taraszkiewicz - jego podopieczni
za bardzo się stremowali
w tym spotkaniu, chcąc się
pokazać z jak najlepszej
strony. Ponadto drużyna z
Rybnika szkolona na przez
byłego reprezentanta kraju
i trenera reprezentacji - Dariusz Szczubiała - jest bardzo
silna i złożona z najlepszych
koszykarzy II ligi na Górnym
Śląsku z przeciętną wieku - 28
lat. MRKS chce awansować
w tym sezonie do I ligi. W tej
sytuacji jeleniogórzanie byli
skazani na przegraną, ale jej
rozmiary są zbyt wysokie,
przyznaje trener Sudetów.
W najbliższą sobotę (7
bm.) o godz. 18 w hali przy
ul. Sudeckiej jeleniogórzanie
podejmują rezerwy Stali
Ostrów i powinni się zrehabilitować za poniesioną
porażkę w debiucie rozgrywek.
(łuk)

Marta Gęga prowadzi na liście strzelczyń ekstraklasy piłki ręcznej kobiet z dorobkiem 50 bramek

WROCŁAW WEEKEND
Fot.Marek Tkacz

Keila Beachem

Najwyższa - Sabrina Scott
Gawrońska 6, Małaszewska 4,
(1,88 m.) grała słabo
Wójcik 4, Dłutowska 2, Arodź
w dwóch pierwszych
2, Kret 0, Balsam 0, Dołgorukwartach, potem się
kova 0.
rozkręciła. Obie poRównież i w tym
zostałe Amerykanspotkaniu imponoki zagrały bardzo
wała walecznością i
agresywnie, ale zaudanymi przechwywodziły w rzutach
tami Jocelyn Penn.
z każdej prawie
Jednak zastrzeżenia
odleglości, szczebudzi jej nieskuteczność
golnie z dystansu.
w rzutach z dystansu.
Pozostałe jelenioWaleczna była również
górskie zawodniczki
Keila Beachem, ale częzagrały na swoim
sto też nieskuteczna
dobrym poziomie.
pod koszem. Nadal
Słabiutko wypadła Jocelyn Penn niczego nie pokazała
Oksana Dołgorukowa,
O. Dołgorukowa, któktóra chyba dopiero
ra grała zbyt lękliwie. Z
w Jeleniej Górze przechodzi meczu na mecz rozkręcała się
najgorszy okres aklimatyzacji, Sabrina Socott
bowiem w brzeskim turnieju Mobilizacja kandydatek
wypadła dobrze.
W drugim sobotnim meczu
W sobotę (1 bm.) jelenio- jeleniogórzanki pokonały wysogórzanki przekonująco po- ko SK UP Olomouc 101:68 (31:1
konały SMS Łomianki 64:36 8,23:11,26:17,21:22). Bardzo do(14:13, 13:12, 25:10, 12:1).
brze zagrały wszystkie zagraniczAZS KK: Penn 20, Scott ne zawodniczki ubiegające się o
12, Beachem 7, Myćka 7, miejsce w AZS KK. Szczególnie

Turniej Koszykówki Kobiet o Puchar J.M. Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego

PŁYWALNIA SP 11 SOBOTA
Fot.Rylit

Fot.Marek Tkacz

Meczem pomiędzy AZS KK
Jelenia Góra a MUKS Poznań
77:43 77:43 (20:4, 19:20, 22:7,
16:11) rozpoczął się w piątek
(30. 09.) wspomniany turniej,
w którym zaprezentowały się
miejscowym kibicom nowe
nabytki AZS KK - Amerykanki:
Jocelyn Penn, Sabrina Scott
i Keila Beachem oraz Białorusinka - Oksana Dołgorukowa.
Dorobek punktowy z tego
spotkania: Penn 19, Myćka
13, Gawrońska 12, Scott 11,
Beachem 11, Małaszewska 7,
Arodź 2, Wójcik 2, Dołgorukova 0 - wskazuje, że najlepiej
spisała się pierwsza z nich.

Fot. Arkadiusz Piekarz

W Jeleniej Górze w ubiegły weekend odbył się turniej koszykówki kobiet z udziałem dwóch drużyn
czeskiej ekstralasy: Kara Trutnov i SK UP Liberec oraz dwóch ekip polskiej I ligi: SMS Łomianki i
MUKS Poznań. Było to ostatni sprawdzian jeleniogórzanek przed tym sezonem.

JELENIA GÓRA ŚRODA

Fot.Rylit

Mieszane uczucia

SPORT W OBIEKTYWIE

Karina i Kamila Włostowskie były bezkonkurencyjne
na zawodach pływackich zorganizowanych w SP nr 11
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SPORT 23
JE¯ÓW SUDECKI Jeleniogórska liga okręgowa

FELIETON Sportowe boje i niepokoje

Derby dla Karkonoszy
W hitowym meczu dziesiątej kolejki „okręgówki” wicelider - Lotnik Jeżów Sudecki poniósł zadziwiająco wysoką porażkę z liderem - Karkonoszami Jelenia Góra 1:5 (1:3). Jednak gospodarze od 13
min. grali w dziesiątkę, po zejściu z boiska Roberta Jończego, który otrzymał czerwoną kartkę.

UWAGA
Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie na
www.jelonka.com

Czerwona kartki: Jończy (Lotnik) 13 min.
Lotnik: Jarosław Raus –
Marcin Rześny,
Robert Jończy,
Zawodnicy i kibice Karkonoszy długo cieszyli się po
Robert Turczyk,
wygranym meczu z Lotnikiem
Michał Kowiel
– Dariusz Marciniak, Kazimierz
Hamowski, Marcin Romaniak
(Robert Idzi 47.),
Kamil Bojanowski – Michał Zieliński, Jarosław
Kondraciuk
Turczyk popisał
Karkonosze: Tomasz Ciesię mocnym uderzeniem z
piela – Krzysztof Smoliński
pola karnego, ale piłka ude(Gabriel Kaczmarek 75.), Wojrzyła blisko spojenia słupka z
gola w tym
ciech Bijan, Marek Wawrzypoprzeczką i wyszła na pole spotkaniu, a w 82 min. T. Lizak niak, Marek Siatrak – Tomasz
karne. Gdyby wówczas padła z lewej strony zagrał piłkę do Lizak, Daniel Kotarba, Maciej
bramka - powiedzieli kibice Pawła Walczaka, a ten przeka- Suchanecki, Tomasz MalinowLotnika.
zał futbolówkę M. Suchaneckie- ski (D. Zalewski 86 min.), PaTo się zemściło w 40 min. mu, który ustalił wynik całego weł Walczak (Dominik Kik 83.)
Tomasz Lizak dośrodkował do spotkania.
– Łukasz Kowalski (Mariusz
Ł. Kowalskiego, a ten pokonał
Lotnik Jeżów Sude- Kowalski – Ciepiela 86.).
ponownie J. Rausa i zrobiło się cki – Karkonosze Jelenia
W sobotę (7 bm.) kolejny
1:2, a na sekundy przed 45 min. Góra 1:5 (1:3)
superhit jesiennej rundy “okręM. Suchanecki silnym strzałem
0:1 Łukasz Kowalski 5., 1:1 gówki” - Karkonosze Jelenia
z 15 m. zdobył gola ustalając Michał Kowiel 33., 1:2 Ł. Kowal- Góra spotkają się z Czarnymi
wynik (1:3) pierwszej części ski 40., 1:3 Maciej Suchanecki Lwówek na stadionie przy ul.
meczu.
54., 1:4 Ł. Kowalski 73, 1:5 M. Złotniczej 12 o godz. 15. Zagra
W drugiej połowie domino- Suchanecki 82 min.
ponownie lider z wiceliderem!
wali na boisku goście, bowiem
Żółte kartki: Turczyk,
Natomiast Lotnik wyjeżdża
z gospodarzy jakby uszło po- Rześny (Lotnik) – Bijan, Kotar- na niełatwe spotkanie do Zawiwietrze.
ba (Karkonosze)
dowa. Łukasz Stawski
kilku metrów wepchnął piłkę
do bramki Tomasza Ciepieli. Kilka min. później Robert

Fot. Arkadiusz Piekarz

Na płytę boiska zawodnicy
Karkonoszy weszli z jedenastoma flagami w barwach
klubowych o wymiarach: jedna
- 3x3 m (kapitan) i 10 - 2x2
m (zawodnicy) ufundowanych przez Klub Kibica KSK.
Potem futboliści Karkonoszy
przekazali flagi swoim fanom.
Jeleniogórscy kibice byli 12
graczem gorąco i nieustannie
dopingując swoich ulubieńców
przez cały mecz, łącznie z fajerwerkami. Również prezydent
miasta - Józef Kusiak, siedząc
obok prezesa - Piotr Lizaka,
dopingował jeleniogórzan.
Początek meczu należał
zdecydowanie do gości. W 5
min. Maciej Suchanecki podał
piłkę do Daniela Kotarby, a ten
ze skrzydła zagrał do Łukasza
Kowalskiego. Napastnik Karkonoszy bez problemów trafił głową do siatki bramki strzeżonej
przez Jarosława Rausa. W 13
min. Robert Jończy sfaulował
z tyłu wychodzącego na czystą
pozycję Ł. Kowalskiego tuż
przed polem karnym i otrzymał
za to czerwoną kartkę.
Od tego momentu Lotnik,
grając w osłabieniu, pokazał
charakter i uzyskał przez blisko
20 min. przewagę. W 32 min. po
rzucie rożnym Michał Kowiel w
zamieszaniu podbramkowym z

W 73 min. Matrek Siatrak
odegrał piłkę do Ł. Kowalskiego, który zdobył trzeciego

JELENIA GÓRA Rozmowa z liderem Chojnika

Snajper z przypadku
Po reaktywowaniu na piłkarskiej mapie miasta - Chojnika Jeleniej Góra,
nikt nie spodziewał się, że drużyna prowadzona przez Dariusza Michałka będzie tak dobrze się spisywać w rozgrywkach B klasy. Duża w tym
zasługa napastnika tej drużyny - Marcina Jurkiewicza.
– Może na początek opowiedz coś o sobie
Urodziłem się 24 października 1981 roku we Lwówku
Śląskim, a więc niedaleko Jeleniej Góry. Jednak większą
część mojego życia spędziłem właśnie w stolicy
Karkonoszy.
– Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką?
Rozpoczęła się
równie szybko, jak i
zakończyła. W piłkę zacząłem grać w VI klasie
szkoły podstawowej, w
ówczesnym Kem-Budzie

Jelenia Góra. Po jakimś czasie
„zawiesiłem buty na kołku”, by
nie nawalać w szkole.
– Więc jak trafiłeś
do Chojnika?
Od czasów gry
w jeleniogórskim
klubie moim dobrym przyjacielem jest Łukasz
Modrzyk. To
właśnie on
poinformował
mnie o pomyśle
grupy zapaleńców
na temat reaktywacji Chojnika.

– Imponujesz dorobkiem strzeleckim.
Zgadza się. Ostatnio było
z tym trochę gorzej, ponieważ graliśmy z lepszymi
rywalami niż na początku
sezonu.
– Jakie są Twoje marzenia?
S p o r t owe , t o a wa n s
z Chojnikiem. Natomiast
prywatnie chciałbym ułoż y ć s o b i e ż yc i e z m o j ą
sympatią Monik ą, którą
s e rd e c z n i e p o z d r a w i a m
Rozmawiała:
Agnieszka Rafińska

Koszykarskie
targowisko
Kiedyś w ekstraklasie
koszykówki kobiet na palcach jednej ręki można było
policzyć zagraniczne zawodniczki, a o tych z USA słychać
było z rzadka. W tym sezonie
aż się zaroi od Amerykanek,
w większości ciemnoskórych
w każdym klubie. Nawet
w CCC Polkowice, którego
kierownictwo zarzekało się
„jak żaba błota”, że w ich ekipie grać będą tylko krajowe
zawodniczki.
Na pewno uatrakcyjni to
rozgrywki żeńskiego basketu
na najwyższym, krajowym
poziomie i podniesie poziom
walki o krajowy prymat w tej
dyscyplinie pomiędzy 12 ekipami (choć wycofał się z rozgrywek Meblotap Chełm).
Również w Jeleniej Górze pojawiło się w krótkim
czasie aż pięć Amerykanek.
Dwie szybko odjechały po
trzech dniach, trzy są aktualnie testowane i nie wiadomo jeszcze było przed

zamknięciem tego wydania,
czy pozostaną w Jeleniej Górze. Okazuje się bowiem, że
menedżerowie koszykarek
oszukują podając np. wzrost
i aktualną formę oraz możliwości przekazywanych do
przetargu zawodniczek. Dopiero na miejscu okazuje się,
że kandydatka ma ładnych
kilka cm mniej i wyszkolona
jest średnio.
Świadczy to o tym, że
przybysze z USA oraz ich
menedżerowie traktują nasz
w końcu niebogaty kraj jako
swoiste „Eldorado” i rozczarowują się. Dzieje się tak,
bowiem Polak, pracując oficjanie lub „na czarno” za
granicą często jako wysokiej
klasy fachowiec, zarabia grosze w porównaniu z Niemcem, Irladczykiem czy Holendrem. Tego samego więc
wymaga się od obokrajowców w Polsce, choćby przybyli
z Wielkiego Kraju.
Marek Tkacz

ZACZNIJ
TYDZIEÑ

z Jelonką.com
Pierwszy numer Jelonki.com
otrzymaliście Państwo
za darmo w prezencie
Kolejne będą do nabycia
w kioskach
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Wzgórze Kościuszki, zwane niegdyś Wzgórzem
Rycerskim, było jednym z większych powodów
do dumy mieszkańców. Dzisiaj, mimo ogólnego
zaniedbania, kryje w sobie wiele tajemnic.

CZYTELNIKU! 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-mail: redakcja@jelonka.com

JELENIA GÓRA Znana ze swojego poświęcenia, urody i skuteczności

Chciałam leczyć...

R E K L A M A

są początkiem drugich i końcem następnych.
W powietrzu unosi się
przygoda. Wynurzające się
zza drzew domki w dużej
mierze przypominają nam
baśniowe wyprawy w nieznane miejsca.
A drzewa należą do
jednych z najstarszych
w Jeleniej Górze. Przy wejściu do parku od strony ulicy
Chełmońskiego możemy
podziwiać buki, które mają
ponad dwieście lat.
Podobno pod parkiem
znajduje się tunel wy budowany jeszcze przez
Niemców. Prowadzić ma
aż do dworca głównego.
A poza tą całą fantazją
i tajemniczością można
odkryć tu coś jeszcze. Ci,
którzy się kiedyś tu wybrali wiedzą, o czym jest
mowa.
(angela)

Od siedmiu lat Jadwiga Reder - Sadowska sprawuje funkcję Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. W ten
sposób spełnia swoje dziecięce marzenia, kiedy chciała leczyć ludzi. Mówi, że teraz leczy konsumentów.
Angelika Grzywacz: Mówią, że jest pani najlepszą
rzeczniczką praw konsumentów w powiecie jeleniogórskim. Jak dochodzi się do
takich sukcesów?
Jadwiga Reder-Sadowska:
Wczuwam się w rolę innych
ludzi. Przychodzą oni do mnie
od lat z różnymi problemami.
Staram się każdemu pomóc.
Czasami wystarczy wysłuchać
tego, co mają oni do powiedzenia.
Czy ma pani przeciwników?
Tropię nieuczciwych, którzy
rejestrują firmę, sprzedają buble
i znikają. Oszuści nie są tym
zachwyceni. Są sytuacje, kiedy
próbowali na mnie coś wymóc.
Pojawili się kiedyś panowie z buteleczką, w której, jak twierdzili,
był kwas. Ostrzegali, że jeśli nie
załatwię ich sprawy, to ta zawartość znajdzie się na mnie.
Jakie jest pani największe życiowe osiagnięcie?

Dzieci oraz mąż. Ania
ma teraz dwadzieścia dwa
lata, Piotr – dwadzieścia pięć.
W tym roku obchodzić będziemy z mężem dwudziestą
szóstą rocznicę naszego ślubu.
Rodzina jest dla mnie bazą,
w której czuję się bezpiecznie. W domu czeka na mnie
zawsze mój
kochany pies
Jantar.
Czego
w życiu
boi się
pani najbardziej?
Bałam
się pająków. Dzięki
córce, która studiuje
biologię,
napatrzyłam się na
nie na tyle, że przestały
być straszne. Obawiam się
nieprzewidywalnych ludzi.
Fot. Angelika Grzywacz

Kierując się od centrum
w stronę ulicy Grottgera czy
Chełmońskiego, dotrzemy do Wzgórza Kościuszki.
Jest to miejsce opuszczone
i zarazem często odwiedzane.
Zniszczone schody,
śmieci czy niewielka liczba ławek i to w dodatku
zdewastowanych świadczą
o braku troski o ten park,
jeden z najstarszych w Jeleniej
Górze.
Były tu piękne altanki,
chodniczki, źródełka, ławki drewniane i kamienne,
oświetlenie: najpierw gazowe, później – elektryczne.
Liczne zakamarki, śliczne, choć poniszczone schodki
czy przepiękne okazy pojedynczych skał nadają miejscu
atmosfery pamiętanej z dzieciństwa. Jest to miejsce gdzie
wszystkie ścieżki wyglądają
tak samo, gdzie jedne schodki

których nie czyta się od początku do końca.
Trzy największe marzenia?
Szczęśliwe życie moich
dzieci. Podróż po świecie,
a szczególnie do Chin i Indii.
A przede wszystkim, żebym
mogła chodzić tak uśmiechnięta i szczęśliwa Jelenią Górą,
w której ludzie będą równie
szczęśliwi.
Jakie są pani skryte
plany na przyszłość?
Zmieniałam miejsce
pracy co siedem lat.
W tym roku mija
właśnie siódma rocznica mojej pracy jako
rzecznika. Być może pojawi się też jakaś zmiana.
Jadwiga Reder
Wcześniej musze znaleźć
- Sadowska
kogoś na moje miejsce. Doz obrazem
stałam dobrą propozycję pracy
swojej
z mieszkaniem we Wrocławiu.
osobowości
Na razie to są jednak plany...
zyki. Jak mam
w planach.
jakiś problem sięgam po książki,
Dziękuję za rozmowę.
Wszyscy znają panią
jako osobę zapracowaną.
A co z czasem wolnym?
Dużo pracuję, ale jestem też
domatorką. Jak każda kobieta
gotuję i sprzątam.
Pomaga mi
w tym mąż.
Słucham mu-

Przygody Jelusia Laaaaaaaaaaaaaaaaatam

