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Połknęła
haka

Pod maską uczciwej i aktywnej posłanki 
Beata Sawicka kryła drugie oblicze chciwej 
na pieniądze kobiety. Zgubiło ją przyjęcie 
100 tysięcy złotych łapówki w dwóch ratach. 
Sprawa okazała się udaną prowokacją Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego i położyła 
kres karierze nauczycielki, która postanowi-
ła zostać polityczną guru.

Więcej: str. 4 i 5
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WYDARZENIA / OPINIE

Parada nierówności

NA JÊZYKACHAuto w ogniu

W sobotę przy ul. Tuwima pod 
koła forda escorta wjechał starszy 
rowerzysta. Kierowca cyklistę 
ominął, ale groźnej kolizji nie 
uniknął. Nie opanował pojazdu i 

uderzył w drzewo. Auto zapaliło 
się. Ugaszono je przed przybyciem 
strażaków. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Sprawca został 
ukarany mandatem.

Programy na stół 
12 października (piątek) w 

godz. 16 – 18 w Jeleniogórskim 
Centrum Kultury przy ulicy 
Bankowej odbędzie się debata, 
podczas której kandydaci do obu 
izb parlamentu z okręgu legni-
cko-jeleniogórskiego będą mogli 
przedstawić swoje programy 
wyborcze. Debata zorganizowa-
na zostanie w ramach akcji „Masz 
głos masz wybór”. To pomysł 
organizacji pozarządowych.

Do tej pory zainteresowanie 
potwierdziło czworo kandyda-
tów. Organizatorzy zapraszają 
pozostałych. Sygnatariusze akcji 
„Masz głos masz wybór” prze-
prowadzali takie debaty w trakcie 
ostatnich wyborów samorzą-
dowych. Chcą przez to zachęcić 
ludzi do wzięcia udziału w wybo-
rach miedzy innymi przez bliższe 
poznanie kandydatów na posłów 
i senatorów RP.

Angela
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Trudne pytania

Fo
t. 

A
ng

el
ik

a 
G

rz
yw

ac
z

Dzieci z przedszkola „Okrą-
glaczek” nie okazały się łatwymi 
rozmówcami prezydenta mia-
sta Marka Obrębalskiego, który 
najmłodszych jeleniogórzan 
przyjął w ratuszu. Przedszkolaki 
odwiedziły magistrat w ramach 

programu prewencyjnego or-
ganizowanego przez mł. insp. 
Grzegorza Rybarczyka ze straży 
miejskiej. Prezydentowi nie 
zadawały „okrągłych” pytań. 
Mały Bartek chciał wiedzieć, co 
z aquaparkiem, czym zagiął sze-

fa miasta. W końcu dzieci poszły 
na kompromis z prezydentem i 
zaprosiły go do przedszkola, aby 
tam poczytał im bajki.

Angela

Grzegorz do Jerzego
Grzegorz Schetyna i Jerzy 

Szmajdziński omawiali w Jele-
niej Górze szcze-

g ó ł y  d e b a t y 
p o l i t y c z n e j 
Donalda Tuska 
i Aleksandra 

K w a ś n i e w -
skiego. Lider 
Lewicy i De-

mokratów 
zapropo-

no-

wał, aby przywódcy starli się 
przed kamerami telewizyjnymi 
w najlepszej porze, nawet kosz-
tem serialu „M jak miłość”. Z 
kolei twarz Platformy Obywa-
telskiej rzekła, że marzy się jej 
spotkanie polityków oparte na 
rozmowie, a nie na samym za-
dawaniu pytań. Co wyniknęło z 
tajemniczych uzgodnień obu 
panów, przekonają się 
już wkrótce wyborcy 
w całej Polsce.

(ROB)

Zbigniew do Zbigniewa
Mł. insp. Zbigniew Ciosmak, 

komendant miejski policji, pogra-
tulował podinsp. Zbigniewowi 
Buczyńskiemu trzeciego miejsca 
w dolnośląskim finale konkursu 
policyjnych zmagań „Komen-
danci po godzinach - 2007”. 

Pan Zbyszek 
musiał wy-
kazać s ię 
n ie  t y lko 
teoretyczną 
znajomoś-

cią swojego fachu, lecz także 
przejść niełatwe testy praktycz-
ne. Jeleniogórski „komendant 
po godzinach” ma szansę pod-
nieść rangę swojego sukcesu, bo 
awansował do ścisłej czołówki 
policjantów i w październiku po-
każe, co potrafi 
w podwar-
s z a w s k i m 
Legionowie.

(tejo)
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Paweł DOMAGAŁA

www.paweldomagala.pl
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Sprawdzony pedagog  
i organizator
Konsekwentny  
i skuteczny w działaniu
Kandydat na posła  
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

•

•

•

Trabanty były 
w Niemieckiej 
Republice De-
mokratycznej 

symbolem zniewolenia. Dostępne, 
ale za cenę wiernopoddańczej 
służby totalitarnemu państwu. 
Przeraźliwie kopcące dwutaktem 
plastykowe trambi, niewygodne, 
niepraktyczne i brzydkie, były 
przedmiotem pożądania socjali-
stycznych Germanów zza Odry i 
Nysy Łużyckiej. 

Siermiężny socjalizm zakładał 
wprawdzie powszechną równość, 
ale nawet w kwestii motoryzacji 
towarzysze byli traktowani nie-
równo. Bo wartburg stanowił 
dobro przynależne tylko elitom. 
Stąd szary obywatel Dedeeru 
nie miał nawet po co przyciskać 
pedału gazu marzeń, aby tę zacną 
limuzynę dostać. 

Niemal lat temu 17 skończył się 
dedeerowski socjalizm z ludzką 

twarzą Ericka Honneckera, a jego 
symbole na kółkach jeżdżą do 
dziś otaczane niemal nabożnym 
kultem. 

Wypieszczone cacka zjechały 
w minioną sobotę na plac Ratu-
szowy w geście jedności z niegdy-
siejszymi wytworami zgniłego 
kapitalizmu Niemiec Zachodnich: 
volkswagenami i oplami: koło 
w koło. I choć rzecz działa się na 
Ziemiach Odzyskanych, pośród 
defilujących starych aut zabrakło 
socjalistycznego braterstwa syre-
nek i warszaw. 

Niemiec potrafi odpicować to, 
co nawet niezbyt dobrze o nim 
świadczy i zrobić użytek ku uciesze 
miłośników dawnej motoryzacji. A 
Polak, choć co drugi – w tym niżej 
podpisany – na komunie wiesza 
psy, wyrzucił niewinne i raczej 
apolityczne dziś syrenki i warsza-
wy na śmietnik historii.

Konrad przezdzięk

SLD + SDPL + PD + UP

(ROB)

REKLAMA
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Z Jerzym Szmajdzińskim, 
posłem ziemi jeleniogórskiej i 
kandydatem na posła w tego-
rocznych wyborach do Sejmu, 
rozmawia Antoni Kowalski. 

Pyt.: Prawo i Sprawiedliwość 
też mówi „wygramy”. 

J. Sz.: - Prawo i Sprawiedliwość 
wpierw powinno wytłumaczyć się 
swoim zwolennikom z tej klęski, 
która jest ich udziałem. Mieli 
większość w Sejmie, mają rząd, 
zagarnęli wszystkie instytucje w 
państwie, mają swojego prezy-
denta na wyłączność, a mimo to 
musieli się poddać, musieli zgodzić 
się na wcześniejsze wybory. Wcześ-
niejsze aż o dwa lata! To klęska! 
Klęska bez precedensu i żadne 
sztuczki tego nie zmienią.   

Ta klęska PiS to jednak bardzo 
dobra wiadomość dla Polaków. 
Sondaże od miesięcy nie pozosta-
wiają złudzeń - Polacy już wiedzą, 
że król jest nagi! Poziom zaufania 
do Jarosława Kaczyńskiego, do 
jego rządu, oceny tej ekipy, są 
druzgocące. Nadeszła więc pora, 
żeby głos zabrali wyborcy, obywa-
tele Polski, to oni w ostatecznym 
rachunku zdecydują co dalej z 
Polską. Jestem przekonany, że zde-
cydują o dalszym pogłębianiu inte-

gracji europejskiej, o wygrzebaniu 
się spod góry spleśniałych teczek, 
opowiedzą się za kompetentną, 
systematyczną pracą zamiast 
nachalnej propagandy, za tym, by 
ludzie ze sobą rozmawiali, a nie na 
siebie warczeli .Jestem przekonany 
,że wyborcy opowiedzą się za pro-
gramem Lewicy i Demokratów. 
Dlatego mówię: „wygramy”. 

Pyt.: A jednak to, co robi PiS 
do wielu ludzi przemawia. 
Wielu podoba się sposób w jaki 
PiS walczy z patologiami. 

J.Sz.: - Bo jeszcze nie do wszyst-
kich PiS wszedł do domu o szóstej 
rano przebrany w kominiarki. To 
co robi i mówi PiS jest ze wszech 
miar groźne. Do czego to może 
doprowadzić przekonaliśmy się 
w domu Barbary Blidy. To nie 
był przypadek, ta akcja była za-
planowana, mówili o tym sami 
prokuratorzy, a powiedzą jeszcze 
więcej, gdy wezwie ich przed swoje 
oblicze sejmowa komisja śledcza 
przed której utworzeniem PiS tak 
bardzosię broni. Jest niedopusz-
czalnym skandalem, że minister 
sprawiedliwości poważył się okła-
mać Sejm… byle tylko pomniej-
szyć swą rolę w tej tragedii. Na 
dodatek okazuje się, że o najściu 

na dom pani Blidy debatowano 
w gabinecie premiera. który miał 
do powiedzenia to tylko, żeby pani 
Blidzie nie zakładać kajdanek na 
ręce. Basia Blida bardzo zawiodła 
tych scenarzystów i reżyserów, 
postanowiła nie zagrać w tym 
trillerze. Wolała się zastrzelić.  
Jej śmierć kładzie się ponurym 
cieniem na władzę PiS-u i tylko  
sprzyjającym  mediom politycy PiS   
zawdzięczają, że nie są tą śmiercią 
przesadnie niepokojeni. Do czasu, 
zapewniam. 

A jeśli chodzi o inne osiągnięcia 
wymiaru sprawiedliwości pod  
kierunkiem pana Ziobry, jest ich 
cała masa, do wyboru, do koloru: 
kompromitacja chicagowska 
w sprawie ekstradycji Edwarda 
Mazura, skandaliczne „areszty 
wydobywcze”, próby zniewolenia 
Trybunału Konstytucyjnego, chęć 
zniewolenia sądów powszech-
nych, zhołdowanie prokuratury, 
która z miedzianym czołem prze-
konuje, że śledztwo wymierzone 
w PiS-owskiego wicemarszałka 
Senatu, Putrę, zakłóci by przebieg 
wyborów, ale śledztwo wymierzo-
ne w ludzi PO i SLD z Krakowa, 
już wyborów nie zakłóca. Gdzie 
pan tu widzi osiągnięcia PiS? A 
może za osiągnięcie mamy uznać 
wypowiedź pana premiera, który 
bez wstydu oznajmia, że prawo 
nie może krępować polityków. 
Gratuluję, naprawdę! W całym 
demokratycznym świecie prawo 
jest właśnie po to, by miarkować 
polityków. Owszem są kraje, gdzie 
politycy nie przejmują się prawem 
przesadnie, ale one nie są zalicza-
ne do świata demokratycznego. 

Polska jest systematycznie 
zatruwana przez ludzi PiS-u i 
ich fobie. Dwa miliony naszych 
rodaków wyjechało nie tylko w 
poszukiwaniu lepszych warunków 
życia, ale także z tego powodu, że 
w Polsce braci Kaczyńskich jest 
duszno. Inwigilacje, potajemne 
nagrywanie się członków rzą-
du, podsłuchy i „prześwietlanie”  
dziennikarzy, prowokacje, fala 
wzajemnych oskarżeń, insynua-
cje, donosy, nieustające pyskówki, 
awantury, wyzwiska i przecieki, to 

niestety jest nasza rzeczywistość. 
Kulisy władzy, jakie ujawnił b. 
prokurator krajowy i b. minister 
spraw wewnętrznych w rządzie 
PiS, Janusz Kaczmarek, doprawdy 
porażają. Gdybyśmy z tych nie-
spełna dwóch lat rządów Prawa i 
Sprawiedliwości wyjęli wszystkie  
afery, awantury i oskarżenia, któ-
rymi nas nieustannie karmiono 
- to nie zostałoby nic oprócz populi-
stycznych ustaw. Dlaczego? Bo cały 
pomysł braci Kaczyńskich i ich 
Prawa i Sprawiedliwości na Polskę 
sprowadza się do utrzymania wła-
dzy poprzez walkę z wrogiem. To 
nic nowego. W historii tak już by-
wało. Bywały reżimy, dla których 
wrogiem byli Żydzi, słowiańscy 
podludzie, kułacy, burżuje, rewi-
zjoniści ... Nie bez powodu te kraje i 
tamte ustroje uchodzą dziś - mimo 
wielu także niesprawiedliwych 
uproszczeń w ocenach - za symbol 
zła, a nie za symbole demokracji. 
Bo demokracja to nie tylko wolne 
wybory. To także wolność dla 
wszystkich obywateli i równość 
wszystkich obywateli wobec pra-
wa. Wszystkich obywateli - małych 
i dużych, wierzących i niewierzą-
cych, zdolnych, mało zdolnych 
i zdolnych inaczej, miłośników 
kotów i wielbicieli myszy, czer-
wonych i czarnych. Tymczasem 
z wrogów PiS można by ułożyć 
Wielką Encyklopedię Patologii 
Politycznej. Byłoby to zresztą ich  
jedyne wielkie dzieło.     

Pyt.: Ci, których Pan nie  
przekonał, a na pewno są tacy, 
powiedzą, że Pan przesadza. 
Jesteśmy przecież członkiem 
Unii Europejskiej i gdyby 
działo się u nas źle, gdyby  
dochodziło do łamania demo-
kratycznych standardów Unia 
nie milczałaby. 

J.Sz.: - Nie po to Unia powsta-
ła, żeby rozdzielać klapsy. Unia 
nie wtrąca się w wewnętrzne 
rozstrzygnięcia, dopóki nie ła-
mią one dobrowolnie przez każ-
dego członka Unii przyjętych 
wspólnych zobowiązań i norm. 
Polska ich nigdy nie łamała. Do 
teraz. Według zapowiedzi PiS 

mieliśmy być jednym z najbar-
dziej znaczących krajów naszego 
kontynentu. Można powiedzieć, 
że rzeczywiście wyróżniamy się: 
Polska nie chce podpisać Karty 
Praw Podstawowych, głosuje 
przeciw wspólnemu dniu prote-
stu przeciwko karze śmierci, nie 
wpuszcza obserwatorów OBWE. 
Przypominam - OBWE rodziło się  
w latach 70 w Helsinkach. Nawet 
Polska gierkowska podpisała Kartę 
Praw Człowieka i Obywatela. 
Tymczasem po latach Jarosław 
Kaczyński, który w latach 80. 
był przecież współorganizatorem 
polskiego Komitetu Helsińskiego, 
teraz, po latach, nie chce wpuścić 
obserwatorów OBWE na wybory 
parlamentarne. Wszyscy wpusz-
czają, wszyscy traktują to jak coś 
normalnego, tylko nasza minister 
spraw zagranicznych mówi, że „to 
niestosowna propozycja”. Premier 
jest zaś dumny, że Polska odrzuciła 
postawę brzydkiej panny, która 
prosi o jakikolwiek miły gest. Rze-
czywiście - nie jesteśmy brzydką 
panną. Jesteśmy szkaradną babą z 
waporami i w pretensjach. Rządy 
Prawa i Sprawiedliwości zmasa-
krowały pozycję Polski na arenie 
międzynarodowej. Nigdy dotąd 
nie pisano o Polsce tyle, co obecnie 
i nigdy dotąd nie pisano o Polsce 
tak źle. Nigdy z polskich władz nie 
szydzono, a dziś jest to nagminne.  
Pojawiają się opinie, że  Polska pod 
rządami Ka-czyńskich zaczyna za-
grażać Unii Europejskiej. Zamiast 
„utrwalania i rozwoju partner-
skich stosunków z sąsiadami” - co 
PiS obiecywał - mamy fatalne po-
gorszenie stosunków z Niemcami, 
jeszcze gorsze niż dotąd z Rosją, 
ze wszystkich stron mamy coraz 
więcej niechęci i irytacji zacho-
waniem polskich władz.   

Pyt.: Proszę Pana - krytyko-
wać jest bardzo łatwo. Znacz-
nie trudniej jest samemu coś 
zaproponować. Co proponuje 
Lewica i Demokraci? 

J.Sz.: - Chcemy „państwa solidar-
nego”, bo uważamy, że państwo i 
obywatele mają wzajemne zobo-
wiązania, ale nie chcemy państwa 

policyjnego; chcemy „państwa 
obywatelskiego”, a nie proku-
ratorskiego; chcemy państwa 
respektującego konstytucję, od-
dzielonego od Kościoła, w którym 
biskupi nie będą grozić ministrom; 
chcemy państwa równości kobiet 
i mężczyzn; chcemy uczynić z 
Polski jednego z liderów dalszej 
integracji europejskiej, Polska 
musi odzyskać wizerunek kraju 
przewidywalnego, przyjaznego 
i zdolnego do współdziałania z 
innymi państwami, zwłaszcza 
sąsiadami; chcemy dialogu spo-
łecznego i poszanowania opinii 
publicznej; chcemy państwa, w 
którym nepotyzm jest przypad-
kiem, a nie wzajemną usługą 
polityków i partii koalicyjnych, wg 
zasady: ja tobie - a ty mnie; chce-
my państwa sprawnych sądów i 
nieuchronnych kar dla przestęp-
ców, ale nie chcemy państwa, w 
którym wyroki wydaje minister 
sprawiedliwości na konferencjach 
prasowych; chcemy państwa 
walczącego skutecznie z korupcją, 
ale nie państwa, którego wysocy 
funkcjonariusze prowokują afery 
korupcyjne i nagminnie łamią  
prawa. Zamiast głupich wojen, 
chcemy mądrych rządów. Tego 
chcemy, bo Polacy nie zasługują 
na upokorzenia.

Zachęcam wszystkich upraw-
nionych do udziału w wyborach. 
Przed dwoma laty, kierując się 
odruchem swego rodzaju buntu, 
wyborcy sprawili, że PiS zdobył 
przewagę, ale piękne pojęcia 
prawa i sprawiedliwości okazały 
się kamuflażem do zawłaszczania 
państwa, jego instytucji, posłużyły 
działaniom sprzecznym z prawem 
i sprawiedliwością. Akt wyborczy 
nie czyni wybranego lepszym, 
mądrzejszym, bardziej kompe-
tentnym, jest wyborem dobrym 
lub złym. Jestem przekonany, że 
wyborcy naszego okręgu wybor-
czego podejmą dobre, pomyślne 
decyzje, gdyż Polsce potrzebne są 
mądre, stabilne rządy. Program 
Lewicy i Demokratów daje takie  
gwarancje. 

TS

LiD to jest dobra propozycja
Wygramy! 

KRÓTKO Z MIASTA
Powiesił się w lasku

Zwłoki 19-letniego mężczyzny z Pisarzowic, który powiesił się w lasku 
nieopodal krzyża milenijnego, znalazł w sobotę przed południem grzy-
biarz. Obok leżał list pożegnalny. Jak powiedziała Jelonce nadkom. Edyta 
Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, powodem tak 
desperackiej decyzji młodego mężczyzny mógł być zawód miłosny. 

To kolejna taka tragedia na Zabobrzu. Pod koniec września przy krzy-
żu milenijnym popełnił samobójstwo 16-letni Arkadiusz z Jeleniej Góry. 
Wiosną z wieżowca przy ul. Kiepury skoczył o rok starszy Adam.

(tejo) 
Winna okazja

Dziewięć kradzieży z biur i przychodni lekarskich w Jeleniej Górze ma 
na swoim koncie zatrzymany w ubiegłym tygodniu 52-letni mieszkaniec 
Kowar. Przestępca jest bezrobotnym i przyznał się do popełnionych czy-
nów. Dodał, że kradł, ponieważ nie miał za co kupić jedzenia. Podkreślił 
też podczas przesłuchań, że jego ofiary same mu pomagały w przestęp-
czym procederze, ponieważ nie zabezpieczały należycie przedmiotów, 
na które się skusił. 52-latek stwierdził, że w tym przypadku zachował 
się według znanego porzekadła: okazja czyni złodzieja i nie mógł sobie 
odmówić zabrania nie swoich rzeczy.

(AGA) 

WIDZIANE Z BOKU

Tetryczejący coraz bardziej 
tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”, 
przez dziesięć lat organ Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(1980-90) w ostatnim wydaniu z 
2 września zrobił mi znakomitą, 
darmową reklamę, na trzeciej 
stronie w tekście, który wypełnił 
prawie całą kolumnę. Serdecznie 
dziękuję za to, że moje nazwisko 
zostało tam wymienione aż 11 
razy. Jednak jego autor, Grzegorz 
Koczubaj, dziennikarz znany ze 
stronniczego pisania, pozwolił 
sobie na kilka insynuacji, wobec 
których nie mogę być obojętny.

W sposób, znany tylko sobie, 

sugerował w tekście, że podejrza-
ne jest unikanie z nim kontaktu 
przeze mnie, moich znajomych 
i wydawcę. Otóż zrobiliśmy to 
świadomie, bo G. Koczubaj zbiera 
i wykorzystuje zdobyte materiały 
w sposób tendencyjny i dlatego 
nieuczciwy. Dowodzi tego choćby 
jego seria artykułów dotyczących 
zaniżania mandatów przez poli-
cjantów drogowych, których w 
swoich tekstach przedstawił w 
bardzo niekorzystnym świetle, 
choć w procesie sądowym zostali 
uniewinnieni. 

Nie chciałem więc, bym ja, 
moi znajomi i wydawca zostali 

narażeni na to samo. Dlatego 
będę odmawiał udzielania infor-
macji nie tylko G. Koczubajowi, ale 
każdemu dziennikarzowi „Nowin 
Jeleniogórskich”, które tkwią 
niestety głęboko jeszcze w epo-
ce PRL. Wówczas nie 
miało jakiejkolwiek 
konkurencji na rynku 
prasowym i posiadało 
zawsze jedynie słusz-
ną rację, a jako organ 
PZPR było nietykalne i 
ponad wszystkie moż-
liwe inne racje, które 
nie zgadzały się z inte-
resami tego pisma.

Czasy się jednak 
zmieniły, o czym poło-
wa osób zamieszczona 
w stopce redakcyjnej 

„NJ” z 1990 roku nie zdaje sobie 
z tego sprawy jeszcze do tej pory. 
Przerażające!

Janusz Cwen 

WYDARZENIA / REKLAMA

Racja organu
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Vivant academiae!

Nowoczesną biblioteką może 
pochwalić się u progu roku akade-
mickiego Kolegium Karkonoskie. 
Ponad 50 tysięcy woluminów i 2 
tysiące pozycji w formie elektro-
nicznej. Są kabiny dla czytających, 
czytelnia, pracownie internetowe 
a nawet kawiarnia. Biblioteka 
jest przystosowana dla osób nie-

pełnosprawnych i dostępna dla 
wszystkich, nie tylko dla studentów 
Kolegium Karkonoskiego (dolne 
zdjęcie). Wiedzą o tym studenci 
Politechniki Wrocławskiej, którzy 
w piątek, podobnie jak ich koledzy 
z KK, uroczyście rozpoczęli rok 
akademicki.

(ROB)

Niebezpiecznie na drogach
JELENIA GÓRA Radiowozy policji również bywają poszkodowane w stłuczkach
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W środę na ulicy Wolności bra-
wurowa jazda oplem corsa, za 
którego kierownicą siedziała jele-
niogórska lekarka ukraińskiego po-
chodzenia, zakończyła się poważną 
kraksą. Prowadząca straciła pano-
wanie nad pojazdem i staranowała 
BWM z niemieckimi rejestracjami 

oraz mazdę. Mocno 
zniszczyła także swój 

pojazd (górne 
zdjecie).

Dzień później pecha miał kie-
rowca policyjnego radiowozu, w 
którego bok uderzyła kierująca 
matizem. Do stłuczki doszło na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
z ul. Mickiewicza. To czarny punkt 
na jeleniogórskiej mapie drogowej. 
Na miejsce zdarzenia udał się osobi-
ście komendant miejski policji mł. 
insp. Zbigniew Ciosmak.

Na szczęście w wyniku wspo-
mnianych kolizji nikomu nic się 
nie stało. Tylko portfele sprawców 
zostały odchudzone o równo-
wartość nałożonych przez policję 

mandatów karnych.
Angela

Jesienna słota połączona 
z nieuwagą kierowców to 
więcej kolizji na ulicach 
miasta.

Komendant Zbigniew Ciosmak (z lewej) na miejscu stłuczki policyjnego radiowozu
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Posłank a   połknęła haka
JELENIA GÓRA Po skandalu korupcyjnym   zarówno przyjaciele jak i przeciwnicy Beaty Sawickiej są w szoku

– Drapieżna, sprytna intrygantka, ale i perfekcjonist-
ka oraz wspaniała koleżanka – takie skrajne opinie o 
skompromitowanej w minionym tygodniu parlamenta-
rzystce wyrażają ci, którzy z nią pracowali.

– W życiu bym nie podejrzewał 
ją o łapówkarstwo. W biurze 
poselskim nigdy nie pojawiali 
się tajemniczy ludzie, nie drżały 
jej ręce, kiedy odbierała telefon 
komórkowy – mówi Hubert Pa-
paj, były asystent poselski Beaty 
Sawickiej, obecnie przewodniczą-
cy rady miejskiej.

– Nawet nie znała się na orga-
nizowaniu przetargów. Całe życie 
pracowała w oświacie – mówi 
Wiesław Tomera, jeleniogórski 
radny PO. Jaka jest Beata Sawi-
cka? – To dynamiczna, żywiołowa 
osoba – mówi Tomera. – Zawsze 
miała dużo dobrych pomysłów. 
Razem byliśmy współzałożycie-
lami Platformy Obywatelskiej w 
1998 roku.

Sekret prezydenta
– W partii  trzeba grać ze-

społowo. A pani poseł tego nie 
potrafiła, była indywidualistką, 
często podejmowała działania na 
własną rękę – mówi z kolei Jerzy 
Łużniak, zastępca prezydenta Je-
leniej Góry. To wyjaśnia, dlaczego 
Sawicka nie znalazła się na liście 
kandydatów do Sejmu. Szefowie 
partii wystawili ją jedynie w 
wyborach do Senatu. 

Inna sprawa, że rzadko współ-
pracowała z władzami Jeleniej 
Góry, które przecież wywodzą się 
z tej samej partii. Jerzy Łużniak 
niechętnie rozmawia o Sawickiej. 
– Próbowała zablokować moje 
wstąpienie do Platformy, kilka 
lat temu – wycedził w końcu. 
Z jakich powodów? – Tego nie 
wiem, osobiście nic do niej nie 
mam – mówi.
Kochana w oświacie

– Beata to wspaniały człowiek, 
świetna koleżanka – mówi bez 
zastanowienia Jolanta Jaworska, 
starszy wizytator delegatur y 
Kuratorium Oświaty w Jeleniej 
Górze. Obie panie pracowały 

razem w jednym pokoju, zanim 
Sawicka została posłanką. – Roz-
mawiałyśmy często o domu, o ro-
dzinie. Nigdy nie miała jakiegoś 
pędu do pieniędzy, prawie o nich 
nie rozmawiałyśmy – podkreśla. 
– Chciała się rozwijać, rozpoczęła 
przewód doktorski.

– Dobry pracownik – mówi 
dyrektor kuratorium Waldemar 
Urbaniak. – Była aktywna, znała 
dobrze przepisy prawa oświa-
towego. Była wymagająca, ale 
miała przy tym właściwy kontakt 
ze szkołami, które nadzorowała.

– To prawda. W biurze posel-
skim także bardzo wysoko za-
wiesiła nam poprzeczkę – mówi 
Hubert Papaj. – Czasami podkre-
ślała swoją pozycję, ale nigdy nie 
dochodziło do jakiś konfliktów 
czy nieporozumień.

Puste słowa
Dlaczego nie była lubiana w 

Platformie Obywatelskiej? – Bo 
obiecywała ludziom cuda. Byle 
tylko zyskać popularność – od-
powiada jeden z działaczy Plat-
formy Obywatelskiej, proszący 
o anonimowość. Po powodzi w 
2006 roku pojechała do poszko-
dowanych rodzin. – Naopowia-
dała im, że do Jeleniej Góry jedzie 
pociąg z darami i że Platforma 
będzie je rozdawać – mów i. 
– W efekcie żadnego pociągu nie 
było, a ludzie potem wyzywali 
nas od kłamców i złodziei. Ona 
spi ła śmietankę, a my potem 
najedliśmy się wstydu.

– Obiecała milion złotych na 
nowoczesną strzelnicę na Pola-
nie Jakuszyckiej – mówi inny z 
naszych rozmówców. – Trochę 
przesadziła, choć pewnie chcia-
ła dobrze. Wierzę jej, że miała 
dobre zamiary. Ale opozycyjni 
posłowie mają trudniej niż ci z 
partii rządzącej.

Nakarmić dzieci
W swojej przerwanej kampanii 

Beata Sawicka wybrała hasło „Pol-
ska bez głodnych dzieci”, ponieważ 
– jak twierdziła – jest to temat bliski 
wszystkim. 

– Należy w końcu wymieść ten 
temat spod dywanu i pokazać go w 
świetle dziennym. Musimy przeciąć 
ten wrzód, bo tak dalej być nie 
może. Dzieciństwo jest najkrótszym 
okresem w życiu i powinno być 
najszczęśliwsze - mówiła.

Kocham Jelenią Górą
– Sądzę, że byłam posłem, którego 

nie można się było w Sejmie wsty-

dzić. Przy pomocy mądrych ludzi 
udało mi się wiele zrobić. Kocham 
Jelenią Górę i uważam, że trzeba 
dbać o dziedzictwo, infrastrukturę 
oraz zabytki, bo to jest naszą marką. 
Teraz najważniejsze jest, aby region 
jeleniogórski miał w parlamencie 
takich ludzi, którzy będą potrafili o 
to zadbać – mówiła Beata Sawicka 
na ostatniej konferencji prasowej 
przed ujawnieniem skandalu.

Od Unii po POPiS
Beata Sawicka zaczynała karierę 

polityczną w Unii Wolności. Po 
klęsce tego ugrupowania współ-
tworzyła struktury Platformy Oby-

Bez wstydu na  Wiejskiej

WYDARZENIA / TEMAT TYGODNIA

– Biblioteka jest bardzo nowoczesna 
– przyznają studenci Monika Rusin i Grzegorz Żak
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KOMENTARZ JELONKI By ¿y³o siê lepiej…

I umknęło 
sprzed nosa 
100 tysięcy. A 
miało być tak 

pięknie – „Polska bez głodnych 
dzieci” (dla niewtajemniczo-
nych to hasło, z jakim była 
już posłanka miała ruszyć na 
podbój Senatu), dofinansowa-
nie lokalnego sportu, troska o 
rodzimą kulturę, zabytki, tury-
stykę. A zapowiadało się tak 
dobrze – Niesiołowski udzielił 
namaszczenia, wyświęcił na 
kampanijną drogę, szepnął 
coś na uszko… Do sukcesu 
i realizacji obietnic, był już 
tylko większy lub mniejszy 

rzut beretem. Nieszczęśliwie 
się jednak złożyło – do akcji 
wkroczyło nagle CBA i posy-
pało się. 

„Bez sensu, że zasady wcale 
nie zobowiązują”. Prorocze 
słowa zapisała w swoim blogu 
pani Beata, gdy snuła smutne 
refleksje o tym, jak to mini-
ster sprawiedliwości zbiera 
haki na liderów opozycji, 
dziennikarzy, a nawet człon-
ków swojego ugrupowania. 
Rzeczywiście – bez sensu. 
Bez sensu, że panowie z CBA 
tak sprytnie podszyli się pod 
biznesmenów. Bez sensu, 
że przeszkodzili posłance w 

wydaniu 100 tys. złotych na 
– zapewne – głodne dzieci. 
Bez sensu, że teraz oskarżają 
o jakieś łapówki, korupcję, 
„ustawianie” przetargów… 
Bez sensu, że nie wiedzieli, 
że to wszystko po to, by żyło 
się lepiej. Nam i wam, rzecz 
jasna. 

Ale jak to w bajkach z 
morałem bywa… Już była w 
ogródku, witała się z gąską;/ 
Kiedy skok robiąc wpadła w 
beczkę wkopaną,/Gdzie wodę 
zbierano (…) za śliskie progi 
na Sawickiej nogi…Plum!

Agnieszka Gierus

Siła interpelacji
W sejmowej aktywności posłanka Beata 

Sawicka pobiła na głowę swoich kolegów 
parlamentarzystów reprezentujących Jele-
niogórskie. Na Wiejskiej interpelowała aż 127 
razy. Jerzy Szmajdziński miał na swoim koncie 
21 interpelacji, Grzegorz Schetyna – siedem, a 
Marzena Machałek – cztery.

Sawicka interpelowała w różnych spra-
wach: od zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych, terminowości dostarczania przesyłek 
pocztowych, funduszy dla policjantów po 
projekt ustawy o… Krajowej Administracji 
Wojskowej, działalność sądów 24-godzinnych, 
uwolnienie rynku energii, wzmacniania 
konkurencyjności portów morskich. Ze spraw 
jeleniogórskich jedną z ważniejszych interpe-
lacji była kwestia sytuacji „Jelfy” po skandalu 
corhydronowym.

(tejo)

Posłank a   połknęła haka
JELENIA GÓRA Po skandalu korupcyjnym   zarówno przyjaciele jak i przeciwnicy Beaty Sawickiej są w szoku

Marsz po zwycięstwo
Jak twierdzą je j  znajomi, 

Sawicka nie zmieniła się po 
wygranych wyborach w 2005 
roku. – Spotykała się z ludźmi, 
podtrzymywała kontakt z dy-
rektorami szkół. Organizowała 
wycieczki uczniów do Warszawy, 
do parlamentu – mówi Jolanta 
Jaworska.

– Jeszcze jako poseł jeździła 
starym kilkunastoletnim fordem. 
Dopiero później kupili sobie z 
mężem mondeo – mówi Hubert 
Papaj.

Pod koniec września nic nie 
wskazywało na jej klęskę. Prze-
ciwnie, pewnie kroczyła po ko-
lejny wyborczy sukces. Dumnie 

prezentowała się obok samego 
Stefana Niesiołowskiego, który 
przyjechał do Jeleniej Góry, by 
poprzeć kandydatów PO w wy-
borach. Poparł i Sawicką.

– Dała z własnej kieszeni 1200 
złotych klubowi Karkonosze na 
organizację meczu. Obiecała dać 
więcej – mówi jeden z działaczy 
klubu sportowego. Rozesłała też 
pisma do radnych z apelem, by 
nie stali z założonymi rękami, 
kiedy klub tonie w długach. A 
po wspomnianym meczu poło-
żyła na szalę cały swój autorytet, 
broniąc sędziów przed atakiem 
rozzłoszczonych kibiców. Odpro-
wadziła ich z innymi działaczami 
do samej szatni, dzięki czemu nie 

doszło do bijatyki na stadionie.
To już koniec

Po wyczynie Sawickiej wszyscy 
są w szoku. Wciąż kochają ją kibi-
ce Karkonoszy, wciąż lubią ludzie 
związani z oświatą. Dlaczego to 
zrobiła? Po co jej te pieniądze? 
Podobno miała długi. Być może 
chciała ulżyć portfelowi przy 
budowie domu, który stawia w 
Piechowicach. Trudno jednak 
o precyzyjną odpowiedź. Jedno 
tylko jest pewne: kariera 
polityczna Beaty Sawi-
ckiej dobiegła kresu.

Robert zapora

Nietęgie miny Huberta Papaja i Jerzego Łużniaka. W środku – radny Piotr Mierzwiński.

Pod maską uczciwej i aktywnej posłanki 
parlamentarzystka kryła drugie oblicze chciwej na 

pieniądze kobiety. Zgubiło ją przyjęcie  
100 tysięcy złotych łapówki w dwóch ratach.  

Sprawa okazała się udaną prowokacją 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dała się złapać
poniedziałek, 1 października

godz. 19.20 – Beata S. zostaje przyłapana 
przez CBA w hotelu w Gdyni na gorącym 
uczynku przyjęcia łapówki w wysokości 50 ty-
sięcy złotych w zamian za pomoc w ustawieniu 
przetargu na atrakcyjny teren na Helu, posłanka 
trafia do aresztu na ponad 5 godzin, aresztowany 
jest też burmistrz Helu
wtorek, 2 października 

około 8 rano – informacje o zatrzymaniu 
posłanki Beaty S. dostają się do mediów, nie ma 
jednak pewności, że chodzi właśnie o Sawicką, 
bowiem w Sejmie jest jeszcze jedna Beata S.

– około 9 rano. TVN24 podaje informację, że 
zatrzymana posłanka to Beata Sawicka

– około godz. 11 – Sawicka zostaje wyrzuco-
na z Platformy Obywatelskiej, rezygnuje też z 
kandydowania do Senatu, jeleniogórskie media 
bez skutku usiłują dodzwonić się do zaintereso-
wanej. Docierają jedynie do jej męża, który jest 
w szoku po tym, co się stało

– około 11.30 – CBA informuje, że posłanka 
była „na celowniku” od dobrych kilku miesięcy, 
a przyjęte przez nią pieniądze były drugą ratą 
łapówki. Pierwszą – także 50 tys. złotych - Sa-
wicka przyjęła dzień po rozwiązaniu się Sejmu, 
w parku w Warszawie

– około godz. 19 – skruszona antybohaterka 
udziela wywiadu, w którym ze łzami w oczach 
twierdzi, że wręczający łapówkę byli strasznie 
natrętni i wręcz wciskali jej pieniądze. Ale to nie 
ma już żadnego znaczenia.
czwartek, 4 października

– Dziennik sugeruje, że posłankę Sawicką 
zgubił długi język. Miała ona chwalić się swoimi 
możliwościami i koneksjami. Zwróciło to uwagę 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które 
podstawiło swojego człowieka jako biznesme-
na szukającego wsparcia posłanki. Sawicka 
poznała go na wybrzeżu podczas szkolenia dla 
członków rad nadzorczych. Najpewniej wtedy 
dała się złapać na haczyk CBA, który połknęła 
w całości 1 października. Tych rewelacji CBA 
nie potwierdziła. 
?

Po złożeniu ślubowania przez Sejm kolejnej 
kadencji immunitet poselski Beaty Sawickiej wy-
gaśnie. Najpewniej trafi do aresztu. Za przyjęcie 
korzyści majątkowej lub płatną protekcję grozi 
jej kara do 10 lat więzienia.

watelskiej. Polityka była jej misją. 
Złożyła też podwaliny pod lokalną 
koalicję Prawa i Sprawiedliwości z 
PO (tzw. POPiS), ale niewiele z tych 
działań wyszło.

Panu Bogu świeczkę
Posłanka ziemi jeleniogórsko-leg-

nickiej Beata Sawicka poprosiła w 
lipcu ministra spraw wewnętrzych 
i administracji o wysłanie zawodo-
wych negocjatorów do zbuntowa-
nych betanek, które zamknęły się w 
klasztorze w Kazimierzu nad Wisłą. 
Betanki pozostają w konflikcie z 
Kościołem a Watykan nałożył na 
nie ekskomunikę. Nie zgodziły się 

na zmianę przełożonej, która – zda-
niem sióstr – miała mieć „prywatne” 
objawienia. Szansę na rozwiązanie 
sytuacji chciała stworzyć posłanka 
Sawicka, bowiem okazało się, że 
siostra Agata z zakonu, jest córką 
brata ojca pani poseł. B. Sawicka 
zdecydowała się wystąpić w tej spra-
wie publicznie, bo sądziła, że temat 
tak drażliwy społecznie jest przez 
polityków lekceważony. W dodatku 
– sama poprzez więzy rodzinne jest 
bezpośrednio zaangażowana w 
dramat sióstr.

(AGA/tejo)

Bez wstydu na  Wiejskiej

Fo
t. 

A
gn

ie
sz

ka
 G

ie
ru

s

TEMAT TYGODNIA



8 paŸdziernika 2007 r. w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

� WIADOMOŒCI / REKLAMA

Oblegani przez chorych
JELENIA GÓRA Naturoterapeuci w naszym mieście

Wszędzie gdzie się pojawią się specjaliści od terapii natu-
ralnej, powstają tasiemcowe kolejki ludzi czekających na 
pomoc, gdzie w wielu przypadkach medycyna akademicka 
jest bezradna.

Przyjmują na terenie całej 
Polski oraz w Europie Zachod-
niej. 

Adam Maczuga z Gryfina 
– prawie 40 lat doświadczenia 
i wiedza potwierdzona wieloma 
świadectwami i dyplomami 
państwowymi – jest specjalistą 
od manualnego nastawiania 
kręgosłupa, potrafi za pomocą 
wzroku i dotyku palcami zna-
leźć przyczynę bólu kręgosłupa 
i jego schorzeń – choćby w przy-
padkach bolesnej lordozy czy 
skoliozy – wykonać manualny 
zabieg, masaż z uciskami na 
odpowiednie partie ciała, który 
przynosi ulgę w cierpieniu.

Prawie 40 lat pracy przy 
kręgosłupach to tysiące ludzi, 
którym przyniósł ulgę w cier-
pieniu i radość życia, likwidując 
dyskopatie, lordozy, kifozy, 
skoliozy, chorobę Szejermana, 
rwę kulszową, bóle głowy, w 
wielu przypadkach przepukli-
nę jądra miażdżystego i inne 
dolegliwości.

Adam Maczuga swoje umie-
jętności doskonalił w latach 80. 
u Edwarda Matusza z Konina.

Miesięcznik „Uzdrawiacz” 
umieścił A. Maczugę pośród 100 
najskuteczniejszych naturotera-

peutów i pięciu najskuteczniej-
szych kręgarzy w LEKSYKONIE 
POLSKICH UZDROWICIELI wy-
danym w 2007 roku.

Józef Pietraszko, dyplomo-
wany bioenergoterapeuta z 
Bielska Białej pomaga innym 
przekazując swoja potężną 
energię dzięki intensywnej kon-
centracji. Uzdrowiciel wytwarza 
bardzo silną energię wokół 
swoich rąk. 

Jest to sama energia, dzięki 
której karateka rozbija ściany 
a jogin chodzi po ogniu bez 
poparzeń. Duchowa postawa 
pacjenta jest pomocna przy 
uzdrawianiu.

Józef Pietraszko dzięki swej 
niezwykłej mocy uzdrawiania 
likwiduje wszelkie schorzenia. 
Likwiduje chore tkanki i guzy, 
pomaga przy schorzeniach 
serca, nerek, wątroby, trzust-
ki, białaczkach, wrodzonej 
ślepocie, epilepsji, paraliżach, 
kamicach nerkowej i żółciowej, 
prostacie, wrzodach cystach, 
alergiach, moczeniu nocnym, 
depresji, chorób o podłożu 
psychicznym. Itp.

 TS

Na pół godziny przed każdym spotkaniem 
Józef Pietraszko prowadzi wykład na temat 
bioenergoterapii i naturoterapii.
Prosimy o wcześniejsze przybycie. Jelenia Góra, 
Klub Nauczyciela, ulica Bankowa 15 od godz. 1000. 
Należy przynieść ze sobą badania medycze - prześwietlenie, 
rezonans, tomograf magnetyczny itp.

Terminy przyjęć: 
Październik  11.10.07  godz 1100 
nastepny termin  08.11.07  godz. 1100

Adam Maczuga
Józef Pietraszko

Tel. 503 099 029   /   885 200 663

Poseł się tłumaczy
JELENIA GÓRA Serwowali kiełbasę... wyborczą

Szefowie Platformy Obywatelskiej obiecali cuda na 
przedwyborczej konferencji prasowej.

– Wyremontujemy drogę z 
Jeleniej Góry do Jakuszyc. Do-
celowo myślimy też o remoncie 
trasy do Karpacza i obwodnicy 
południowej Jeleniej Góry, a 
także o drodze do Świeradowa 
- mówił na konferencji sekre-
tarz generalny PO Grzegorz 
Schetyna.

Platforma chce też dać pie-
niądze na remont ruin dolno-
śląskich zamków, leżących na 
Szlaku Zamków Piastowskich. 
To ma być produkt turystyczny 
regionu.

Pieniądze na realizację tych 
zadań oczywiście będą pocho-

dziły z budżetu państwa.
Na ile realne są to obietnice? 

– Możecie trzymać mnie za 
słowo – zarzekał się Grzegorz 
Schetyna, który pochodzi z 
Wrocławia, ale startuje z na-
szego regionu. Poseł odpierał 
zarzut, że startuje stąd tylko 
po to, żeby nie blokować miej-
sca swoim kolegom w okręgu 
wrocławskim.

- Traktuję te wybory jako do-
kończenie rozpoczętej kadencji, 
a ja dwa lata temu startowałem 
właśnie stąd – tłumaczył się.

(ROB)

Bliższa ciału koszula
JELENIA GÓRA Prezydent daje zarobić tylko własnej uczelni, zapominając  
o Kolegium Karkonoskim

Prezydent Marek Obrębalski zaprosił Akademię Eko-
nomiczną, w której sam pracuje, do współpracy przy 
dużym unijnym projekcie. – A co z Kolegium Karko-
noskim? – denerwuje się Grażyna Malczuk, kanclerz 
tej uczelni.

– Prezydent promuje tylko 
Akademię Ekonomiczną, a nie 
pamięta o Kolegium Karkonoskim 
– jedynej typowo jeleniogórskiej 
uczelni – mówi Grażyna Malczuk, 
rektor KK.

Poszło spory projekt, wg którego 
60 urzędników odbędzie studia po-
dyplomowe a kolejnych 120 przej-
dzie kurs języka niemieckiego. 
Pieniądze na to zadanie daje Unia 
Europejska oraz miasto, łącznie 
jest to blisko pół miliona złotych (z 
tego dotacja unijna wynosi ponad 
370 tysięcy zł). Partnerem miasta 
została Akademia Ekonomiczna. 
Ta uczelnia będzie odpowiedzialna 
za organizację studiów podyplo-
mowych. Co zrozumiałe, zarobią 
wykładowcy uczelni, placówka 
będzie mogła kupić też materiały 
dydaktyczne, które potem będą 
służyły studentom.

– Już nawet nie chodzi o pie-
niądze, ale o zwykłą przyzwoi-
tość – mówi Grażyna Malczuk. 
– Przecież można było zaprosić 
do współpracy dwie uczelnie. 
Tym bardziej, że na Kolegium Kar-
konoskim jest kierunek filologii 
germańskiej. Mamy odpowiednią 
bazę oraz kadrę.

Jak twierdzi, prezydent nie 
zwracał się do Kolegium Karko-
noskiego z propozycją współpra-
cy. – O tym, kto został partnerem, 
dowiedziałam się na sesji, podczas 
głosowania zmian w budżecie 
– mówi Grażyna Malczuk.

Marek Obrębalski jest nie tylko 
pracownikiem AE, ale i członkiem 
konwentu naukowego Kolegium 
Karkonoskiego.

– Akademia Ekonomiczna to 
jedyna uczelnia stąd, która może 
poprowadzić studium podyplo-
mowe zarządzania usługami pub-
licznymi. Dlatego ją wybrałem 
– mówi Marek Obrębalski. – Co 
do kursu języka niemieckiego, 
sprawa jest otwarta i niewyklu-
czone, że podejmiemy rozmowy 
z Kolegium.

Zaznaczył jednak, że Akademia 
Ekonomiczna dysponuje bardzo 
dobra kadrą nauczania języków 
obcych. – Ta uczelnia ma prawo 
przyznawania odpowiednich cer-
tyfikatów– mówi. – Wykładowcy 
zwracają uwagę na nauczanie 
języka praktycznego oraz ekono-
micznego, przydatnego w kontak-
tach biznesowych. W przypadku 
urzędników, o to właśnie chodzi.

Grażyna Malczuk podkreśla, że 
Kolegium pod tym względem nie 
jest gorsze. – Kurs tak czy inaczej 
zakończy się egzaminem i dyplo-
mem jego ukończenia – mówi.

Na sesji rady Marek Obrębalski 
deklarował, że na kurs niemie-
ckiego najprawdopodobniej ogłosi 
konkurs. – Staniemy do niego, 
ale raczej nie będziemy najtańsi 

– mówi Grażyna Malczuk. Dlacze-
go? Taki kurs w kolegium nadzo-
rowaliby profesorowie uczelni. 
Trzeba im zapłacić. O wiele tańsze 
będą prywatne szkoły, w których 
często niemieckiego uczą... studen-
ci Kolegium Karkonoskiego.

(ROB)

Do tablicy
Projekt Transgraniczna Akademia Samorządowa cieszy się sporym zainteresowa-
niem wśród urzędników jeleniogórskiego magistratu. Na naukę języka niemieckiego 
jest więcej chętnych niż miejsc. Kursanci będą mieli zajęcia 2 razy w tygodniu 
po 90 minut, poza godzinami pracy. Będą podzieleni na małe grupy, w zależności 
od stopnia zaawansowania.
Miasto Jelenia Góra realizuje ten projekt z niemieckim Bautzen. Delegacja z miasta 
była już na wyciecze w tym mieście. Pojadą także urzędnicy. Poznają zasady 
funkcjonowania niemieckiego urzędu.

Kolegiuim Karkonoskie ma bardzo dobrą bazę. 
Na zdjęciu – fragment uroczystości otwarcia 
nowoczesnego centrum informacyjnego

Rozbójnicy  
w spódnicy

Dwie uczennice zbiły i 
szantażowały trzynastolatkę. 
Poszło o paczkę papierosów, 
na które chętkę miały dwie 
nastolatki z jednej z placówek 
wychowawczych w Jeleniej 
Górze. Jak chciały ją zdo-
być? Zaczepiły w Sobieszowie 
13-letnią dziewczynę, która 
wracała ze szkoły z koleżan-
kami.

- Uderzyły ją w twarz, ze-
rwały złoty łańcuszek i zagro-
ziły, że biżuteria przepadnie, 
jeśli do godz. 17 trzynastolatka 
nie przyniesie im wspomnia-
nych papierosów – informuje 
nadkom. Edyta Bagrowska z 
Komendy Miejskiej Policji w 
Jeleniej Górze.

Dziewczynka o wszyst-
kim opowiedziała ojcu, który 
powiadomił policję. Stróże 
prawa zaczaili się na dwie 
zdegenerowane nastolatki i 
złapali je na gorącym uczynku 
wymuszenia rozbójniczego. 
15-latka i jej o rok starsza 
„kumpela” miały przy sobie 
zrabowany łańcuszek.

Gdyby były dorosłe, gro-
ziłaby im kara do ośmiu lat 
więzienia. Ale niestety, nie 
są. Zepsute moralnie jelenio-
górzanki trafią przed oblicze 
Sądu Rodzinnego i Nielet-
nich.

(tejo)
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Skarb był pod ławką
JELENIA GÓRA Zabawa po europejsku

Kilkudziesięciu śmiałków ruszyło 
w sobotę rano na plac Piastowski 
w poszukiwaniu ukrytych kopert. 
Okazja? Festyn europejski. Koper-
ty zawierały zestaw flag państw 
Unii Europejskiej – sygnatariuszy 
Traktatów Rzymskich. Wystarczyło 
odgadnąć, jakie są to flagi by otrzy-
mać nagrodę.

– Przeszukaliśmy już cały plac 

– mówią Sylwester Książek i Mariusz 
Dudek (na zdjęciu). Chłopcy szu-
kali pod ławkami, na trawnikach. 
„Prześwietlili”nawet tablicę z ogło-
szeniami. –- Może jeszcze szczęście 
się do nas uśmiechnie – mówili.

Na placu Piastowskim było ukry-
tych 10 kopert: 5 z nagrodami 
głównymi i 5 z nagrodami pocie-
szenia. - Siedzieliśmy na ławce w 

parku. Kopertę zauważył mój syn 
Tomek, podeszliśmy i okazało się, 
że można coś wygrać – opowiadał 
z uśmiechem jeden ze zwycięzców. 
- Żona na pewno się ucieszy.

Organizatorem festynu był Nie-
publiczny Ośrodek Edukacyjny w 
Jeleniej Górze. Imprezę wsparła 
Fundacja im. Roberta Schumana.

(ROB)
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WYDARZENIA

Bezmyślność czy bestialstwo

REGION Zamknął psa w mieszkaniu i wyjechał  
za granicę

Dwa miesiące bez jedzenia i picia przeżyła suczka 
należąca do jednego z mieszkańców Kowar.

Mężczyzna pojechał do pracy 
zagranicą i zostawił zwierzę w 
mieszkaniu. Powiadomili o tym 
policję w miniony czwartek 
sąsiedzi. Suczka zawdzięcza 
funkcjonariuszom życie.

– Stróże prawa zobaczyli 
przez okno, że faktycznie w 
mieszkaniu jest pies, strasznie 
wychudzony, ale żywy – poin-
formowała nadkom. Edyta Ba-
growska z Komendy Miejskiej 
Policji w Jeleniej Górze. 

Dwudziestodwulatek wy-
najmował to mieszkanie, a 
policjanci nie mieli do niego 
kluczy. Dlatego powiadomili 
zarządcę, który otworzył drzwi. 

Z lokalu o własnych siłach wy-
szła 12-letnia suczka. Wieść o 
sytuacji przekazano do Urzędu 
Miasta w Kowarach. Na miejsce 
przyjechał także weterynarz. 

Zbadał zwierzę i stwierdził, 
że pies jest strasznie wycień-
czony. Zaaplikował środki na 
wzmocnienie. Suczka trafiła 
pod opiekę matki właściciela.

Policja ustala, jak to się stało, 
że kowarzanin pozostawił psa 
bez żadnej opieki. Mężczyzna 
najprawdopodobniej odpowie 
z ustawy o ochronie zwierząt. 
Grozi mu kara grzywny bądź 
do roku więzienia.

(tejo)

W łapę za diagnozę

JELENIA GÓRA Skorumpowani specjaliści w stacji 
obsługi 

Policja zatrzymała dwóch 
mężczyzn podejrzanych o wrę-
czanie korzyści majątkowych 
w zamian za wydanie korzyst-
nych zaświadczeń o stanie 
technicznym pojazdów. To 
dalszy ciąg sprawy diagnostów 
łapówkarzy.

Wpadli 26-letni mieszkaniec 
gminy Podgórzyn oraz 54-letni 
kowarzanin. Obaj podejrzani 
są o wręczenie korzyści mająt-
kowej. Młodszy uczynił to dwa 
razy. Zaoferował diagnostom po 
120 złotych łapówki w zamian 
za wydanie zaświadczenia o 
przeprowadzeniu pierwszego 
badania technicznego sprowa-
dzonego z zagranicy samocho-
du. W rzeczywistości diagnosta 
żadnych badań technicznych 
nie przeprowadził.

Drugi z zatrzymanych podej-
rzany jest również o dwukrotne 

wręczenie łapówki 43-letnie-
mu diagnoście w kwocie nie 
mniejszej niż 50 zł w zamian 
za potwierdzenie w dowodzie 
rejestracyjnym przeprowadze-
nia badania technicznego. 

Był to warunek dopuszczenia 
tego samochodu do ruchu po 
drogach publicznych, podczas 
gdy faktycznie badań tech-
nicznych tego samochodu nie 
przeprowadzono.

Obu zatrzymanym za prze-
kupstwo grozi nawet do 8 lat 
więzienia. Zostali oni objęci 
dozorem policyjny oraz mają 
orzeczony zakaz opuszczania 
kraju. 

Śledztwo w sprawie diagno-
stów łapówkarzy i ich „klien-
tów” prowadzi już Prokuratura 
Rejonowa w Jeleniej Górze.

(tejo)

Migawka objęła przeszłość

Niepowtarzalne fotografie 
Ewy Andrzejewskiej można 
oglądać od minionej środy 
w galerii Biura Wystaw Ar-
tystycznych przy ul. Długiej 
1 w Jeleniej Górze. Obrazy 
zachwycają głębią ujęcia, a 
jednocześnie prostotą for-
my. I rzadką już dziś metodą 
wykonania: uwiecznione na 
materiale tradycyjnym i odbite 
stykowo w ciemni. 

Artystkę od lat fascynują 
magiczne miejsca w Jeleniej 
Górze, które – dzięki jej czarno-

białym zdjęciom – nabierają 
nowego wymiaru i zapraszają 
widza do spaceru po świecie 
widzianym obiektywem jej 
aparatu. Udanej ekspozycji 
pogratulował pani Ewie pod-
czas wernisażu Jacek Jaśko 
(na zdjęciu). Autorka z Woj-
ciechem Zawadzkim prowadzi 
Wyższe Studium Fotografii 
oraz Galerię „Korytarz” w 
Jeleniogórskim Centrum Kul-
tury. Ma na swoim koncie 25 
wystaw indywidualnych.

(AGA)
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Wypiłeś? Chuchnij!

Jeśli masz wątpliwości, czy możesz zasiąść za kierow-
nicą, dmuchnij w „balonik”. Nie masz alkomatu? Zgłoś 
się na policję. Dyżurny udostępnia przyrząd, jeśli tylko 
nie dezorganizuje to jego pracy.

Jesienna, deszczowa i mglista 
aura to pora niezbyt lubiana przez 
kierowców. Śliskie i zdradliwe 
drogi, szybko zapadający zmrok... O 
wypadek nietrudno. Dlatego policja 
apeluje o szczególną ostrożność 
i przestrzega przed jazdą pod 
wpływem alkoholu. 

Nasz Czytelnik pan Maciej udał 
się z kolegami na posterunek 
policji, aby sprawdzić, czy może 
zasiąść za kółkiem. 

– Dzień wcześniej trochę wy-
piłem. Chciałem mieć pewność, 
że mogę prowadzić samochód, a 
w razie kontroli nie spotka mnie 
niemiła niespodzianka. Niestety, 
od dyżurnego usłyszałem, że 
gdyby tak każdy przychodził, to 
nie mieliby czasu na nic innego. 
No i nie miałem okazji dmuch-

nąć w „balonik”. A chciałem 
być w porządku wobec prawa 
– mówi. Dodaje, że nie była to jego 
pierwsza wizyta na posterunku. 
– Wszystko zależy od dyżurnego 
– jeden pozwoli dmuchnąć, a 
drugi nie. 

– Oczywiście, jeśli mamy wąt-
pliwości, czy można zasiąść za 
kierownicą, należy koniecznie 
sprawdzić ilość alkoholu we 
krwi. Jeżeli nie mamy alkomatu 
na własny użytek, można podejść 
na posterunek policji. Policja 
nie ma co prawda obowiązku 
udostępniania alkomatu, ale dy-
żurny może go użyczyć, jeśli tylko 
nie będzie to dezorganizowało 
to jego pracy – mówi nadkom 
Edyta Bagrowska, oficer prasowy 
komendanta miejskiego. 

Dodaje, że jeśli kierowca sądzi, że 
może być pod wpływem alkoholu, 
najlepiej w ogóle nie powinien 
siadać za kierownicę. Warto też za-
inwestować w prywatny alkomat. 
Jego ceny wahają się w granicach 
od 90 do nawet 800 zł. 

– Od stycznia do końca września 
policja zatrzymała 341 nietrzeź-
wych osób kierujących pojazdem 
– informuje Edyta Bagrowska. 
Przypomina, że karę ponieść może 
jednak nie tylko kierowca. Polskie 
prawo przewiduje bowiem również 
ukaranie właściciela pojazdu ze-
zwalającego na prowadzenie osobie 
będącej pod wpływem alkoholu.

Policja apeluje również do pie-
szych, którzy poruszają się przy dro-
gach, aby pamiętali o odblaskowej 
odzieży. – Czasami wystarczy nawet 
odblaskowa naklejka na plecaku. 
Ludzie niestety zapominają o tym, a 
chodzi przecież o ich zdrowie i życie 
– dodaje Edyta Bagrowska. 

(AGA)

zapamiętaj ważne paragrafy
Art. 178a kodeksu karnego 
§ 1.   Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 

lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.   Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w 

strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

Trzeźwy, czy podpity

W Polsce dopuszczalna 
ilość alkoholu we krwi u pro-
wadzącego pojazd wynosi 0,2 
promila. Stężenie alkoholu od 
0,2-0,5 promila traktowane 
jest jako wykroczenie (zgod-
nie z art. 86 K.W.). Grozi za 
to mandat nie niższy niż 50 zł. 
Kierowca, który we krwi ma 
ponad 0,5 promila popełnia 
już przestępstwo (K.K. Art. 
178a., §1 i 2). Za taki czyn 
grodzi kara do 2 lat (w przy-
padku prowadzenia pojazdów 
mechanicznych) i roku (inne 
pojazdy) więzienia.

Gdy zawartość alkoholu we 
krwi wynosi lub prowadzi do 
stężenia od 0,2 do 0,5 promila 
(lub obecności w wydycha-
nym powietrzu od 0,1 mg do 
0,25 mg alkoholu w 1 dm3) 
określa się to jako stan po 
użyciu alkoholu.

Gdy stężenie alkoholu we 
krwi przekracza 0,5 promila 
(a w wydychanym powietrzu 
jest go więcej niż 0,25 mg w 
1 dm3), wówczas jest to stan 
nietrzeźwości.

Nawet kilka godzin po zakrapianej imprezie alkomat 
może wskazywać pozytywny wynik
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Wygrała z Rakiem
JELENIA GÓRA Kobieta nie poddała się groźnej chorobie

Jadwiga Lewandowska 
sześć lat skutecznie wal-
czyła ze złośliwym nowo-
tworem piersi. 

– Moje życie legło w gruzach, 
kiedy sześć lat temu okazało się, 
że mam złośliwego raka piersi 
– wspomina Jadwiga Lewandow-
ska. – Wcześniej od osiemnastego 
roku życia pracowałam w Simecie. 
Niestety choroba pokrzyżowała 
mi życiowe plany i zabrała radość. 
Byłam załamana. Nie wiedziałam, 
co robić. Nie miał mi kto pomóc 
– dodaje.

Nie miała wsparcia w rodzinie. Jej 
rodzice sami potrzebowali pomocy, 
a bliscy porozjeżdżali się po świecie. 
Ku zaskoczeniu chorej, pomocną 

dłoń do dziś podaje jej zakład pracy. 
Od czasu, kiedy przeszła na rentę 

zakład troszczył się o nią jak o rodzi-
nę. Do tej pory finansuje jej leki oraz 
wyjazdy na rehabilitację.

– Jak miałam chemioterapię, 
kierowcy z Simetu wozili mnie nie-
odpłatnie do Wrocławia i przywozili 
z powrotem – opowiada Jadwiga Le-
wandowska. Przychodzili na oddział 
i pomagali dojść do samochodu. Po 
chemii nie mogła jeździć autobusem, 
więc nie poradziłaby sobie z chorobą 
bez ich pomocy.

Kiedy zdrowiała, najważniejsze 
dla niej było wsparcie duchowe.

– Dzwonili i pytali jak się czuję 
– opowiada kobieta. – Jak ja się już 
załamywałam to mnie pocieszali. 
Nie miałam pieniędzy na leczenie to 

udzielili mi pożyczki bez odsetek. To 
właśnie od prezesa, kierownictwa, 
współpracowników i pani Haliny 
Makuchowskiej zawsze słyszałam 
dobre słowo. Dofinansowali mi też 
wczasy rehabilitacyjne. Za to wszyst-
ko jestem im bardzo wdzięczna, bo 
dzięki nim tak naprawdę żyję. 

Pani Jadwiga poczuła, że ktoś 
się nią opiekuje. Wiedziała, 
że jest na świecie komuś 
potrzebna i że musi żyć. 
– Poszłam na cmentarz do 
rodziny i powiedziałam, 
że ja tam leżeć nie będę. 
Przyrzekłam sobie, że 
wyjdę z tego i powoli do-
chodzę do siebie. Zaczy-
nam cieszyć się życiem i 
jestem wdzięczna, że na 

świecie są ludzie, dla których warto 
żyć – mówi wdzięczna pacjentka.

Angela
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Kariery bez bariery

Z menażerią pod kościół

Zawód humanisty, czy fach 
techniczny. Taki problem sta-
je przed wieloma uczniami 
ost at n ich k la s g i m na zjów, 
liceów, techników i zawodó-
wek. Byli oni gośćmi wtorko-
wych Targów Edukacji i Pracy, 
wspól nego przedsięwzięcia 
C ent r u m E du k a c j i  i  P r a c y 
Młodzieży OHP i Zespołu Szkół 
Technicznych 

„Mechanik” w Jeleniej Gó-
rze. Na młodzież czekały stoi-
ska różnych placówek oświaty 
oraz inst y tucji , które mogą 
pomóc w w yborze dalszego 
kierunku nauczania, lub też 
w podjęciu pracy. 

(rylit)
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Ks. Grzegorz Niwczyk, pro-
boszcz parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski i św. Fracisz-
ka z Asyżu, pobłogosławił w 
czwartek właścicieli zwierząt 
wszelkich oraz ich nie tylko 
czworonożnych pupili z okazji 
dnia patrona świątyni, który 
jest także powiernikiem trosk 
miłośników braci mniejszych. 
Przed kościół przyszły głównie 
dzieci. Przyniosły całą menaże-
rię: od psów i kotów, po rybki 
w słoikach a nawet potężnego 
pająka, który – co zrozumiałe 
– wzbudził spore zaintereso-
wanie. A le nie przestrasz ył 
się święconej wody i cała miła 
urocz ystość przebieg ła bez 
zakłóceń.

Daria 
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Rowerem w renault
Przestroga dla cyklistów, któ-

rzy – z braku specjalnych pasów 
ruchu dla rowerów – jeżdżą 
chodnikami w śródmieściu 
Jeleniej Góry. Mężczyzna, któ-
ry we wtorek poruszał się na 
dwóch kółkach trotuarem ulicy 
Bankowej, nie zdołał ominąć 
przechodniów, stracił panowa-
nie nad jednośladem i uderzył w 
zaparkowane renault. Uszkodził 
w pojeździe błotnik. Rowerzyście 
nic się nie stało.

Angela
Poszukiwana  
odnaleziona

Osiemnastoletnia Elżbieta 
Blaszyńska, której poszukiwała 
policja, zgłosiła miejsce swojego 
pobytu. Dziewczyna wyszła z 
domu w gminie Podgórzyn w 
sierpniu i nie powróciła. Zanie-
pokojona matka zgłosiła stró-
żom prawa zaginięcie córki.

(tejo)

Odda fortunę
Patrycja G. oskarżona o oszu-

stwa internetowe, która ukradła 
niedoszłym klientom ponad 
70 tysięcy złotych, ma zwró-
cić pieniądze. Oszustka przed 
sądem przyznała się do winy 
i poprosiła o wymierzenie jej 
kary bez prowadzenia procesu. 
Dostała dwa lata więzienia w 
zawieszeniu na cztery lata oraz 
będzie musiała zapłacić 4,5 
tysiąca złotych grzywny.

(ROB)

Kuźnia 
talentów

JELENIA GÓRA W przededniu sześćdziesięciolecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida 

Rozmowa z Jadwigą Dąbrowską, dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 2 w Cieplicach. 

Angelika Grzywacz: Wyso-
ki poziom „Norwida” to po 
części Pani zasługa. Jak to się 
udało osiągnąć? 

Jadwiga Dąbrowska: – To owoc 
pracy wszystkich: nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Jako dyrektor 
czuję się tu również menadżerem, 
organizatorem, który zabiega 
o środki, by rozwijać placówkę. 
Zanim zaczęłam tu pracować, 
przez trzy lata byłam dyrektorem 
przyzakładowej szkoły fampow-
skiej, gdzie kształcili się tokarze 
i szlifierze. Kiedy przyszłam do 
liceum, zostałam szefową najwy-
bitniejszych nauczycieli w Jeleniej 
Górze. Sama musiałam zasłużyć 
na ich zaufanie i je zdobyłam. 

Co się zmieniło przez te lata 
w „Norwidzie”?

Przede wszystkim ustrój w 
państwie się zmienił. Kiedyś mi 
powierzono tę funkcję, a teraz 
jestem wybrana któryś raz z 
rzędu w konkursie. Poza tym 
szkoła zmieniła się zewnętrznie 
jak i programowo. Jest to szkoła 
nieduża, bo mamy tylko dzie-
więtnaście klas, ale jest tu czysto 
i porządnie. Mamy nowe boisko, 
sale gimnastyczną po remoncie.

Dwa razy zalała nas powódź, 
ale udało się szkody odbudować. 
Mamy nowy piec centralnego 
ogrzewania, klasy są dobrze 
wyposażone. No i od dwóch lat 

wszyscy zdają pomyślnie maturę, 
co jest niesamowitym sukcesem 
przede wszystkim nauczycieli, jak 
i całej szkoły. 

Co w takim razie pozostało 
bez zmian?

Na pewno nie zmienił się mło-
dy człowiek, który tak jak my i 
inne pokolenia się zakochuje, 
odkochuje, jest otwarty na ludzi 
i ciekawy świata. Który prze-
żywa w naszej szkole jeden z 
najlepszych i najmilszych etapów 
swojego życia. Który już nie jest 
dzieckiem i jeszcze nie jest doro-
słym, choć bardzo by tego chciał. 
Myślę, że ja poprzez obcowanie z 
tą młodzieżą jestem w tak dobrej 
kondycji fizycznej. My, nauczyciele 
tę dobrą formę od nich przejmu-
jemy i chyba się później nawet 
starzejemy ( śmiech). Od zawsze 
nasza szkoła miała specyficzną 
atmosferę, u nas uczeń jest blisko 
nauczyciela i zawsze traktujemy 
naszych uczniów bardzo poważ-
nie. W naszej szkole w pracy zo-
stają tylko tacy nauczyciele, którzy 
lubią uczniów i lubią uczyć. Nasi 
uczniowie są dumni z tego, że 
chodzą do naszej szkoły. I nawet, 
jeśli mają problemy z nauką i 
proponuje im się przeniesienie do 
łatwiejszej placówki, oni proszą, 
żeby mogli tu zostać, bo tu jest dla 
nich ta dobra atmosfera. Te mury 
chyba coś w sobie mają. 

Proszę nam podać receptę 
na sukces?

Jestem dla siebie bardzo wy-
magająca i zdyscyplinowana. 
Uważam, że dobry dyrektor 
powinien być pół kroku przed 
nauczycielami. Wciąż się uczę, 
kończę przeróżne studia po-
dyplomowe. Biorę udział w 
warsztatach, konferencjach. 
Wiem, czego mam wymagać od 
nauczycieli, i w jakim kierunku 
szkołę prowadzić. Zachęcam 
moich nauczycieli, by udawali się 
do gimnazjów i zobaczyli, czego 
się tam uczą i czym młodzież jest 
zainteresowana. 

Ważny jest dobór ludzi i ja 
potrafię dobrać ludzi, którzy nie-
zależnie od wysokości zarobków 
chcą pracować i potrafią to robić. 
Od lat jest tu ład i porządek, któ-
rego na początek wymagam od 
siebie, a później od innych. 

Czego życzyłaby Pani na 
następne 60 lat liceum?

Żeby ta szkoła była w dalszym 
ciągu taka normalna, gdzie w 
dalszym ciągu będzie otwarta 
na uczniów, radosna. I w której 
przez cały czas będzie moda na 
wiedzę, na chwalenie się ta wie-
dzą i zdobywanie jej. Żeby każdy 
z naszych uczniów wiedział, że 
warto w siebie inwestować. 

Dziękuję za rozmowę.

Będzie wielka feta
Ponad pięciuset absolwentów potwierdziło udział w uroczystościach jubileuszu 
60-lecia szkoły. 20 października uroczystość rozpocznie msza święta w 
kościele Jana Chrzciciela w Cieplicach, którą odprawią księża absolwenci. Po 
mszy na gości przed kościołem będzie czekała orkiestra dęta, która doprowadzi 
wszystkich na szkolne boisko na uroczysty apel. Następnie absolwenci będą 
zaproszeni do klas przygotowanych jako kawiarenki. Aby ułatwić spotkanie, 
na drzwiach zawisną tabliczki z rocznikami. Później będzie uroczysta aka-
demia. Na gości w pawilonie Edward czekać będzie przygotowany festyn z 
poczęstunkiem i tańcami. Szkoła dla chętnych zorganizowała na zakończenie 
również bal w Kawiarni Zdrojowej.
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Zabytki do aresztu

JELENIA GÓRA Przepisy uderzają w uczciwych 
kolekcjonerów

Przedmioty zakupione na jeleniogórskim targu  
staroci oraz stary samochód zatrzymane na granicy.

Nie będą mieli dobrych wspo-
mnień niemieccy kolekcjonerzy, 
którzy w minionym tygodniu 
kupili w Jeleniogórskiem staro-
cie i chcieli je przewieźć przez 
granicę. Na przejściu zakupy 
zostały zarekwirowane.

Przepisy, których intencją 
jest uniemożliwienie niekon-
trolowanego wywozu staroci z 
terenu Polski głównie przestęp-
com i przemytnikom, biją we 
wszystkich, których pasją jest 
zbieractwo antyków.

– Obywatel Niemiec, który 
miał zabytkowe żelazka, samo-
wary, lampy, stare wydawnictwa 
oraz inne przedmioty, nie posia-
dał zezwolenia, ani dokumentu 
stwierdzającego pochodzenie 
rzeczy – podała kpt. Joanna 
Woźniak, rzeczniczka prasowa 
Łużyckiego Oddziału Straży 
Granicznej.

Podobna niespodzianka 
spotkała kolekcjonera starych 
samochodów, który wypatrzył 
forda z lat 70-tych. Kupił pojazd, 
ale musiał się z nim na granicy 
pożegnać, bo nie miał stosow-

nych zezwoleń, a samochód 
ma cechy zabytku. W tym roku 
pogranicznicy „aresztowali” już 
kilka takich aut.

Więcej szczęścia miał pan 
Paweł. – Kupiłem kilka rzeczy na 
jarmarku staroci i bez kłopotu 
wywiozłem do Frankfurtu, gdzie 
mieszkam, bo nie było drobiaz-
gowej kontroli – napisał do nas 
Internauta. – Gdzie miałem w 
niedzielę szukać konserwatora 
zabytków, aby dostać zaświad-
czenie? To absurd – stwierdza.

Polskie prawo jest w tym 
względzie niespójne z przepisa-
mi UE, gdzie na transport rzeczy 
wykonanych przed laty nie jest 
potrzebne żadne zezwolenie.

Takie sytuacje skończą się, 
kiedy na granicy Polski z kra-
jami Unii Europejskiej zacznie 
obowiązywać układ z Schengen. 
Wówczas znikną kontrole i tym 
samym, konieczność okazywa-
nia zaświadczeń i dokumentów 
przy przewożeniu zabytków.

(tejo)

Dziura w kontroli
Pogranicznicy dokładnie sprawdzają Bogu ducha winnych kolekcjonerów, ale 
zdarza się, że nie zauważają przestępców. Tak było w przypadku pewnego 
Niemca, który z okolic Lwówka wywiózł zabytkowe sakralia. Średniowiecznymi 
epitafiami i rzeźbiami skradzionymi z świątyń handlował w Niemczech. Męż-
czyznę oraz jego wspólnika z Polski udało się zatrzymać dopiero po wspólnej 
akcji polskiej policji oraz niemieckich stróżów prawa.
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OKIEM NACZELNEGO   Niech nam żyje łże-robota, co tam wolna sobota!

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

Redakcja

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Wolno być 
złodziejem

Kandydatka do Senatu po-
słanka Beata Sawicka podejrza-
na o korupcję. Lider wspólnego 
miasta Robert Prystrom podej-
rzany o to samo. Dwóch bie-
głych badań technicznych aut 
też o to samo. Kolejni celnicy 
i strażnicy graniczni areszto-
wani za korupcję. Tyle tego w 
ciągu ostatniego tygodnia na 
jeleniogórskim podwórku.

A na krajowym? Codziennie 
prasa przynosi parę podobnych 
doniesień. Kolejny polityk brał? 
A jakże. Działacze piłkarscy 
za łapówki masowo osadzani 
są w aresztach? Są. Ostatnio 
dołączają do nich działacze 
żużlowi. 

Lekarze? Jasne. Architekt w 
Krakowie? Wziął, i to milion 
złotych, a nie jakieś marne sto 
tysięcy jak posłanka Sawicka. 
Nawet dyrektor Regionalnej 
Stacji Krwiodawstwa brał ła-
pówki i teraz we Wrocławiu 
ma proces.

A wszystko to nie w jakiejś 
bananowej republice zbudowa-
nej na łapówkach i haraczach 
albo w postkolonialnym kraju 
rządzonym przez skretyniałego 
dyktatora, ale w Europie. I to w 
Unii Europejskiej.

 Ale spróbujcie któregoś z 
tych, co biorą nazwać złodzie-
jem. Obruszy się, do sadu poda 
i tam wygra. Bo on wcale za 
złodzieja sie nie uważa. Jest 
politykiem, lekarzem, dyrekto-
rem, ekspertem, urzędnikiem. 
A że brał? Każdy brałby na jego 
miejscu. Przecież tylko ryba 
nie bierze.

Nieprawda! Biorą t ylko 
złodzieje. Każdy z tych sko-
rumpowanych mniejszych czy 
większych dygnitarzy gorszy 
jest nawet od najmarniejszego 
złodzieja, co włamuje się komuś 
do domu albo wyciąga portmo-
netkę z torebki. Bo złodziej wie 
co robi i nie udaje kogoś inne-
go, a tamci wszyscy chcą, żeby 
inni ich szanowali jako ludzi 
ważnych. Na stanowiskach! 

Nawet po tym, jak już wszystko 
się wyda.

Idą wybory i znów zaleca-
ją się do nas kandydaci. Cali 
śliczni, dobrzy, energiczni, 
kryształowo uczciwi,  nieba 
obywatelom gotowi przychylić. 
Jak Beata Sawicka. Jak Robert 
Prystrom. 

Po czym poznać, czy kandy-
dat to nie kolejna kreatura gor-
sza od złodzieja, bo kradnąca i 
żądająca w zamian zaufania 
oraz szacunku? Jak wybierać, 
żeby za rok albo dwa nie czuć 
się tak, jak teraz czują się ci, co 
głosowali na Beatę Sawicką 
albo wspierali Prystroma? 

Nie ma na to sposobu.
PiS zapowiedział walkę z 

korupcją i rzeczywiście ją roz-
począł Centralne Biuro Śledcze, 
Centralne Biuro Antykorupcyj-
ne, prokuratorzy i policjanci 
ścigają korupcję i to nawet z 
sukcesami, bo ujawniają coraz 
więcej łapówkarzy. Jest tylko 
jeden drobiazg: wciąż poja-
wiają się nowi. Posłanka Beata 
Sawicka wiedziała przecież o 
programie walki z korupcją, a 
gotówkę i tak przyswoiła.

Dlaczego? Politycy i urzęd-
nicy mają w Polsce za wiele 
władzy. W rezultacie jelenio-
górska posłanka Beata Sawicka 
może ustawiać przetargi na 
Helu. Dlatego walka z korupcją 
ogłoszona i z takim wysiłkiem 
prowadzona nie przyniesie 
rezultatu.

Jednym sposobem jest takie 
prawo, które nie daje okazji 
do brania. W Polsce tymcza-
sem na wszystko trzeba mieć 
pozwolenia, koncesje decyzje 
administracyjne. A każde to 
okazja do łapówki.    

Nie chodzi wcale o to, żeby 
polityk albo urzędnik był z 
natury uczciwy, ale żeby nie 
miał możliwości. Bo złodziejem 
przecież każdemu wolno być. 
Prawo tego nie zakazuje. Nie 
wolno tylko kraść.

Wojciech Jankowski

ROZMAITOŒCI / OPINIE

Oj, klasa, klasa, jak wy te zimnioki 
zbierata? – mawiała swoją wzor-
cową polszczyzną nasza pani od 
chemii podczas październikowych 
wykopków klasowych. 

Uczestnictwo w nich jeszcze 
w schyłkowych latach realnego 
socjalizmu było wpisane w ucz-
niowski obowiązek wspierania mas 
chłopskich w trwaniu we wspólnym 
wysiłku rąk umorusanych w błotni-
stej miedzy na polach pod Jeżowem 
Sudeckim. 

Tam uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w pocie czoła zbierali 
kartofle. Lub udawali, że zbierali. 
A nauczyciele pilnowali. Lub uda-

wali, że pilnowali. Typowa socjali-
styczna dobra robota.

Żeby łapki przyszłych „yntelyn-
gentów” dziś zwanymi wykształ-
ciuchami, broń Boże nie pozostały 
nieskażone trudem właściwym 
pobrużdżonym chłopskim grubo-
skórnym dłoniom.

Owemu wydarzeniu towarzy-
szyła rywalizacja. Nie na zasadach 
stachanowskiego przodownika 
pracy Pstrowskiego Wincente-
go, który tyle górniczej normy 
węglowej nawyrabiał, że sam 
swojego wyczynu nie przeżył. To 
było współzawodnictwo klasowe: 
kto więcej kilogramów zbierze, 
ten lepszy. 

Praca, aby nabrała socjalistycz-
nego wymiaru z twarzą, była opła-
cana. W złotówkach, których brać 
uczniowska na oczy nie widziała. 
Zasilały tak zwane konto klasowe i 
były przeznaczane na zaspokajanie 
wspólnych potrzeb społeczności ucz-
niów, jak to zgrabnie definiowano.

Znój w polu pokazywał prawdzi-
we oblicze i ucznia, i nauczyciela. 
Gorliwi na ziemniaczanej roli stawali 
się oddanymi sprawie robotnikami 
rolnymi i ekonomami. Z nieba biły 
liany dżdżu, a oni zakładali ortaliony 
oraz gumofilce i babrali się w lepkim 
błotsku. 

Uczeń harował, a profesor go 
poganiał. I obaj pogardliwie mierzyli 
wzrokiem tych, co od roboty się 
migali. Nauczycieli, którzy woleli 
ciepełko kawki plujki w pokoju 
nauczycielskim od sterczenia w polu 
pośród bandy matołów. I uczniów, na 
ten przykład klasy humanistycznej, 

którzy niekoniecznie mieli w planach 
karierę robola z geesu.

Jako zatwardziały rolniczy leser 
urywałem się z mnie podobnymi w 
pobliskie krzaczki, gdzie opróżnia-
liśmy przezornie zabrane ze sobą 
butelki z lwóweckim rycerskim. 
Chichocząc złośliwie – jak ten wrzód 
na zdrowej tkance społeczeństwa 
socjalistycznego i niebieskie ptaki 
– obserwowaliśmy poprzez gałęzie 
uczniowski lud uciemiężony, który 
harując znosił jarzmo niewolnictwa i 
bicz słów poganiania do roboty przez 
ekonoma w postaci, na przykład, 
pani od chemii.

Jednak, zarówno ci, którzy grze-
szyli nadgorliwością jak i lenistwem, 
na owe wykopki czekali jak na 
zbawienie. Bo była to jednodniowa 
odskocznia od szkolnej męki, tortur 
codziennych, odpytywań, sprawdzia-
nów i innych nieprzyjemności zjawi-
ska zwanego oświatą publiczną.

Ponad tym wszystkim tkwił ab-
surd wykopków. To była łże-robota 
– taka sama w swojej jakości jak 
wyrób czekoladopodobny w smaku. 
Łże-robota, bo pieniądze żadne, a i 
efekt mizerny. Tak, jakby przed tab-
licą w klasie matematyczno-fizycz-
nej postawić brygadzistę inspekcji 
robotniczo-chłopskiej i oczekiwać 
zwiększenia efektywności nauczania 
przedmiotów ścisłych.

Dziś, gdyby ktoś uczniom kazał 
jechać na wykopki pod Jeżów Sude-
cki, popukaliby się w czoło i zapro-
ponowali autorom tego pomysłu 
wizytę u psychiatry, o ile ten by nie 
strajkował.

 Młodzież dzisiejsza, rozkapryszo-
na, nie doceni uroku jazdy ciągni-
kiem marki Ursus 912 przez bezkres-
ne pola Kotliny Jeleniogórskiej i dnia 
spędzonego na świeżym powietrzu 
przy brataniu się z kształtnymi 
kartofelkami i ubranym w berety 

z antenką aktywem spółdzielni 
rolniczej.

I pewnie do wykopków nie za-
chęciłby nawet darmowy kupon na 
pół porcji frytek u Mc. Donald’sa. No, 
może gdyby tak młodym ludziom, 
niektórym oczywiście, zapropono-
wać pomoc przy zbiorze liści konopi 
indyjskich, to pewnie chętnych 
byłoby więcej niż miejsc i plantacji 
łącznie… Ale ziemniaki? Komu to 
w głowie.

Czasy mamy bowiem nie mniej 
absurdalne niż za schyłkowego 
Peerelu. Skoro kółka rolnicze w 
pobliskiego Siedlęcina – zamiast ryć 
pola i zbierać bulwy sadzeniaków 
– naprawiają drogi, to przecież 
wszystko może się zdarzyć. Tym 
bardziej, że te drogi to bardziej ryją, 
a łatają z taką samą gorliwością, jak 
uczniowie „Żeroma” za komuny 
zbierali ziemniaki. 

Konrad przezdzięk

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Może 
Lindner?

– Ewa, kto teraz będzie 
naszym liderem?

PLOTKI I FAKTY
A kto z nami wypije?

Poprosiliśmy 100 miesz-
kańców stolicy Karkonoszy o 
wskazanie, z kim najchętniej 
by się napili: z Józefem Kusia-
kiem, Markiem Obrębalskim, 
czy też z Miłoszem Sajnogiem.  
Czwartą opcją był punkt: z 
nikim z wymienionych. 70 
respondentów bez wahania 
wskazało na byłego prezy-
denta Jeleniej Góry wyjaś-
niając, że jest to swój chłop i 
najchętniej widzieliby go przy 
wspólnym stole. 15 jeleniogó-
rzan napiłoby się najchętniej 
z Markiem Obrębalskim do-
dając w wyjaśnieniach: aby 
nie było to piwo, którego sam 
nawarzył. Najmniej entuzja-
zmu wzbudziła propozycja 
wspólnego picia z Miłoszem 
Sajnogiem, którego wybrało 
tylko 10 mieszkańców miasta, 
sugerując że chętnie skoszto-
waliby z radnym Wspólnego 
Miasta czegoś z Uzbekistanu. 
Pięciu pytanych nie wskazało 
żadnego pana z naszej oferty. 
Pisali, że woleliby wypić to-
ast w towarzystwie Marcina 
Zawiły, Józefa Pawłowskiego 
oraz Zbigniewa Ładzińskiego.

(anzol)
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Janusz Lindner i Ewa Duziak, radni Wspólnego Miasta

Fiasko logo
JELENIA GÓRA Jubileusz bez symbolu

Władze zawiodły się na kreatywności mieszkańców, 
ale podatnicy zaoszczędzą dziesięć tysięcy złotych.

Chętny na zgarnięcie głównej 
nagrody w konkursie na logo mia-
sta wydane z okazji przypadające-
go w przyszłym roku jubileuszu 
900-lecia Jeleniej Góry musi obejść 
się smakiem. Kapituła nie wybrała 
najlepszej spośród ponad 100 prac, 
które miała do ocenienia.

Robotników było wielu, ale żni-
wo niewielkie – tak podsumować 
można poziom zaprezentowany 
przez różnych plastyków oraz 
osób uważających się za plastycz-
nie uzdolnione. Mówiąc bardziej 
dosadnie do oceny szacownym 
jurorom po prostu nadesłano 
szmirę.

Zaproponowane prace koja-
rzyły się z wszystkim, począwszy 
od rybiego szkieletu po garby 
wielbłąda, tylko nie z Jelenią Górą, 
a tym bardziej z jej przyszłorocz-
nym jubileuszem. Na elementach 
zabrakło nawet jeleniego kopyta, 
które podbiło entuzjastów plakatu 
związanego z tegorocznym Wrześ-
niem Jeleniogórskim. 

Wszystko wskazuje na to, że po 
medialnym szumie związanym 

ze współzawodnictwem mającym 
zachęcić mieszkańców do wyjęcia 
z szuflad swoich artystycznych 
talentów, loga na jubileusz po 
prostu nie będzie.

Strach pomyśleć, co stanie się 
z imprezami. Przypominamy 
bowiem, że władze grodu Krzy-
woustego zaprosiły jeleniogórzan 
do składania propozycji i progra-
mowych założeń związanych 
z obchodami 900-lecia miasta. 
– Jeśli kreatywność będzie na 
takim samym poziomie, być może 
jubileusz zostanie odwołany i 
przeniesiony na kolejny rok. A o 
zmianie daty założenia Jeleniej 
Góry zdecyduje w odpowiedniej 
uchwale rada miejska, która wy-
bierze bardziej dogodny z powo-
dów niezależnych od wszystkich 
termin – powiedziała nam osoba 
z kręgów magistratu.

Być może wówczas lud jele-
niogórski dorośnie do tego, aby 
sprostać trudnym wymaganiom 
nałożonym przez dbających o wy-
soki poziom kultury decydentów 
w stolicy Karkonoszy.

(anzol)

PLOTKI I FAKTY
Sposób na rozstrój

Prezydent Miasta dr Ma-
rek Obrębalsk i uczestni -
czył w miniony piątek w 
uroczystości rozpoczęcia 
rok u a k a dem ick iego na 
w roc ł aw sk ie j  A k a dem i i 
Ekonomicznej. Przy okazji 
okazało się, jak istotne są 
stanowiska jego zastępców. 
Zamiast dostawać rozstroju 
nerwowego i być jednocześ-
n ie w trzech miejscach, 
dr Obrębalsk i w ysła ł do 
Kolegium Karkonoskiego 
ora z Pol itech n i k i Wroc -
ławskiej Jerzego Łużniaka 
i Zbigniewa Szereniuka. I 
wyszło szydło z worka, po 
co prezydentowi był drugi 
zastępca.

(anzol)
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Pielgrzymka 
do Lichenia

Karkonoski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych organi-
zuje wyjazd pielgrzymkę in-
tegracyjną do Sanktuarium 
Maryjnego w Licheniu, w 
dniach 19 – 20 paździer-
nika. Koszt to 45 złotych, 
osoby niepełnosprawne 
płacą tylko 27 zł. Cena obej-
muje: transport autokarem, 
nocleg,  śniadanie,  obia-
dokolację i ubezpieczenie. 
Wyjazd nie tylko dla osób 
z Kowar, ale i z regionu. 
Bliższe informacje w biurze 
KSON tel. (075) 752-31-83 
lub 0602595051.

Zrzutka na sztandar
Uczniowie, ich rodzice i 

nauczyciele Gimnazjum w 
Kowarach zadecydowali, 
że patronem tej placówki 
oświatowej będą Ratownicy 
Górscy. Szkoła zamierza 
zamówić stosowny sztan-
dar. Dlatego rada rodziców 
zwraca się do mieszkańców 
i przedsiębiorców o wspar-
cie tego przedsięwzięcia.

Pieniądze można wpła-
cać w sekretariacie szko-
ły lub na konto WBK BZ 
O/Karpacz 79 1090 1926 
0000 0005 1414 2362 z do-
piskiem: patron szkoły.

Zobaczą Karierę
W  r a m a c h  p r o g r a m u 

„Karpacz +50” organizo-
wany jest wyjazd do teatru 
jeleniogórskiego na spek-
takl „Kariera Artura Ui” w 
reż. Wojtka Klemma, który 
odbedzie się w czwartek (11 
października). Bezpłatne 
bilety są do odebrania w 
Bibliotece Miejskiej w Kar-
paczu. Wyjazd z przystanku 
PKS Bank Zachodni w Kar-
paczu o godz. 10.20. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

(JEN)

Pęd do  
przedszkola

Zabrakło miejsc dla dzieci 
w jedynym przedszkolu w 
mieście.

W Kowarach w tamtym 
roku ze względów oszczęd-
nościowych zlikwidowano 
działalność jednego z dwóch 
przedszkoli. To, które pozosta-
ło przy ul. Sienkiewicza, prze-
żywa w tym roku prawdziwe 
oblężenie. Planowano przyjąć 
150 dzieci, ale zainteresowa-
nie było znacznie większe. 
To spowodowało, że ponad 
40 pociech nie dostało się na 
razie do placówki i znajdują 
się na liście rezerwowej.

Burmistrz Mirosław Gó-
recki zapewnił, że znajdą 
się pieniądze na utworzenie 
jeszcze jednego oddziału dla 
dzieci w wieku 4-5 lat.

Dzieci przebywają w przed-
szkolu od 5.30 do 16.30. Koszt 
miesięcznego pobytu wynosi 
około 200 zł. Dzieci mają 
zapewniony obiad, poznają 
się nawzajem i przygotowują 
odpowiednio do nauki w 
szkole podstawowej.

(JEN)

Samotnia na początek
KOWARY Nowy obiekt w muzeum miniatur

W Parku Miniatur Zabyt-
ków Dolnego Śląska pojawił 
się now y obiekt – kultowe 
schronisko „Samotnia” nad 
Małym Stawem. Tego miej-
sca, będąc w Karkonoszach, 
nie sposób pominąć. Dobrze 
się stało, że ten obiekt zna-
lazł się w tym nietypowym 
muzeum. Jego szef Marian 

Pia seck i zapowiada , że w 
najbliższym czasie odtworzo-
ny będzie cały szlak szczyta-
mi Karkonoszy. Znajdą się na 
nim miniaturki wszystkich 
najważniejszych obiektów, 
od Szrenicy aż po Śnieżkę.

(JEN)
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Czas to pieniądz
KOWARY Naprawią nawet stuletni zegar

Rodzina Kubieńców pochodzi z 
Lachowic koło Suchej Beskidzkiej. 
Po wojnie, nieżyjący już nestor 
Kubieńców –Michał, przeniósł się 
spod Beskidów pod inne góry - Kar-
konosze i zamieszkał z rodziną w 
Kowarach. Imał się różnych zajęć. 
W domu naprawiał zegary, czym 
się trudnił jeszcze przed wojną 
w Lachowicach. Wówczas, czyli 
tuż po wojnie i w latach 50-tych 
ubiegłego wieku, nie było sprzyja-
jącej atmosfery dla „prywaciarzy”, 
więc dopiero potem pan Michał 
razem z synem Józefem otworzyli 
zakład usług zegarmistrzowskich. 
Zajmowali się w nim naprawą 
tradycyjnych, a nie kwarcowych i 
elektronicznych, zegarków. – Dzia-

dek nie żyje. Teraz prowadzimy 
interes we dwójkę razem z ojcem 
– Józefem, ale w tych czasach 
głównie wymieniamy baterie w 
zegarkach. Chętnie przyjmujemy 
zlecenie naprawy starych zegarów, 
stojących i wiszących. Naprawiamy 
też te umieszczone na wieżach 
kościołów i urzędów – mówi Zenon 
Kubieniec. – Takie liczą niekiedy po 
100 a nawet 200 lat.

W zakładzie aż się roi od starych 
zegarów, które dostarczają do 
naprawy głównie kolekcjonerzy i 
handlujący starociami. Jeden z nich 
przyjechał aż z Bełchatowa.

Naprawianie starych 
czasomierzy nie jest ła-
twe, bo nie ma zakładu 
produkującego części do 
tych urządzeń. Czasem 
brakuje jakiegoś drob-
nego elementu, który 
zdobyć można tylko na 
giełdach staroci, czasem 
trzeba zlecić wykonanie 
tego elementu jakiejś „zło-
tej rączce”, bo produkcja 

na większą skalę takich części jest 
nieopłacalna.

– Trzymamy się jakoś i nie rezyg-
nujemy z zajmowania się naprawa-
mi zabytkowych zegarów, bo one 
mają swój niepowtarzalny urok. 
Niestety, nie są tak precyzyjne jak te 
nowe, zwykle się spóźniają i trzeba 
je korygować przy nakręcaniu 
mechanizmu. Można wprawdzie 
umieścić w zegarze nieomylne 
urządzenie kwarcowe, ale po co, 
przecież urok staroci tkwi w ory-
ginalności – kończy wypowiedź 
Zenon Kubieniec.

JEN

Wszystko jedno, czy zegar 
jest stojący, wiszący, z ku-
kułką czy bez. Józef Kubie-
niec i jego syn Zenon na-
prawią każdy czasomierz, 
nawet jeśli nie ma do niego 
części zapasowych.

Zenon Kubieniec 
najchętniej naprawia 
zabytkowe czasomierze
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Zastrzyk od ministra
KOWARY Miejscowa firma zaopatruje w mundurki okoliczne szkoły

Mundurki z dżinsu, polaru, z rękawami oraz bez oferu-
je kowarska spółka Verga Sport. Firma podbija lokalny 
rynek, produkując stroje dla uczniów. I pomyśleć, że to 
wszystko dzięki Romanowi Giertychowi.

Jedno z ostatnich zarządzeń 
byłego już ministra oświaty 
spowodowało, że kowarska spół-
ka zyskała aż 29 dodatkowych 
klientów. Tyle placówek eduka-
cyjnych (szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz średnich) 
zamówiło w niej mundurki. 
Umow y podpisał y szkoł y z 
Jeleniej Góry i okolic, ale również 
z Kotliny Kłodzkiej, Lubania, 
Bolesławca i Złotoryi.

Szef kowarskiej firmy – Zdzi-
sław Szmit mówi, że musiał 
się spieszyć, by zdobyć klienta. 
Zarządzenie zaczęło obowiązy-
wać od końca kwietnia a już w 
czerwcu szkoły zaczęły przysy-
łać zamówienia.

Biuro projektowe Verga Sport 
przygotowało 20 propozycji 
strojów dla wszystkich okolicz-
nych placówek oświatowych 
- od wdzianek bez rękawów po 
kompletne ubiory dla dziewcząt 
i chłopców. Chwyciły przede 
wszystkim wdzianka szyte, z 
dżinsu i polaru, w cenie od 40 
do 50 zł za sztukę. Oczywiście na 
każdym będzie naszyte logo lub 
tarcza szkolna. Firma ma tyle za-
mówień, że będzie produkować 
mundurki do końca listopada.

Stroje Vergi Sport noszą m.in. 
uczniowie Gimnazjum nr 4 w 
Jeleniej Górze. – Początkowo 
mieliśmy obawy, ale potem oka-
zało się, że są całkiem zgrabne 
– mówi dyrektor szkoły Beata 
Toczek. Placówka zamówiła 
stroje z dżinsu.

– Zaproponowaliśmy klien-
tom ubiory z najlepszego mate-
riału z porządnymi dodatkami 
(nici, zamki itp.) renomowa-
nych firm. Na każdy mundu-
rek dajemy roczną gwarancję 

– podkreśla Zdzisław Szmit. 
Szef Verga Sport dodaje, że nie 
miałby sumienia przekazać 
młodzieży produkt złej jakości. 
To przecież odzież, którą nosi 
się codziennie. – Słyszałem, że 
tańsze od naszych mundurki 
innych firm rozlatują się już po 
pierwszym praniu. Ja się tego 
nie boję – powiedział.

Zakład w Kowarach zatrud-
nia w sumie na dwóch zmia-
nach ok. 70 osób. Tyle samo 
pracowników ma niedawno 
otworzony drugi zakład Verga 
Sport, w Jeleniej Górze przy 
ul. Waryńskiego. Tam jednak 
nie szy je się mundurków, a 
ubiory sportowe. Jeleniogórska 
filia realizuje przede wszystkim 
masowe zamówienia, między 
innymi do USA i Europy Za-
chodniej. Natomiast zakład w 
Kowarach produkuje niewielkie 
serie dla klubów sportowych. 
Kowarska Verga „ubrała” w 
ten sposób piłkarzy: Zagłębia 
Lubin, Lecha Poznań, Ruchu 

Chorzów, Śląska Wroc-
ław i Lotnika Jeżów. Jednak 
sezon na stroje sportowe trwa 
zwykle od grudnia do czerwca. 
Mundurki szkolne były sporym 
zastrzykiem dla firmy i jej pra-
cowników.

Zdzisław Szmit pochodzi ze 
wsi, jest absolwentem Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa 
w Rakowicach Wielkich koło 
Lwówka Śląskiego. Tam mło-
dzież chętnie uprawiała sport, 
a szczególnie, lekką atletykę. 
Zdzisław Szmit był niezł ym 
średniodystansowcem i w ju-

niorach miał niezły wynik jak 
na tamte lata na 800 m – 1’ 57s. 
Był członkiem szerokiej kadry 
Polski. Jednak nie zrobił kariery 
sportowej. Latem 1981 roku, w 
wieku 23 lat, tuż przed stanem 
wojennym, wybrał się z grupą 
Polaków do byłej Jugosławii, 
a le nie na handel. Przekra-
czając nielegalnie granicę z 
Serbii do Austrii wybrał, jak to 
się wtedy mówiło, wolność. Po 
pobycie w Austrii w obozie dla 
uchodźców, skorzystał z okazji 
w yem igrowa n ia do USA . Z 
pięcioma dolarami w kieszeni 
chłopak z podlwóweckiej wsi 
w ylądowa ł w nowojorsk im 
Manhattanie. Wiodło mu się 
początkowo kiepsko, ale potem 

było coraz lepiej. Wybudował 
dom. To spowodowało, że nie od 
razu wrócił do kraju. Spędził w 
USA w sumie 20 lat. Jednak od 
kilku lat mieszka już na stałe 
w Kowarach. – Wszędzie jest 
dobrze, ale w domu najlepiej. 
Już tu pozostanę i cieszę się, że 
mogłem dać pracę ludziom w 
mieście, gdzie jeszcze niedawno 
szalało bezrobocie. A produkcją 
ubiorów sportowych zająłem 
się, bo tkwi we mnie sentyment 
do sportu – podsumowuje Zdzi-
sław Szmit.

Janusz Cwen

– Produkujemy przede wszystkim stroje sportowe, 
ale wzięliśmy się i za mundurki – mówi Zdzisław Szmit
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Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz 
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: 
ul. Klonowica  9, 58-500 Jelenia Góra lub 
e-mailem: redakcja@jelonka.com

Tomaszek

Ania

Julka

Mariusz Karolinka

Julka

WAsZE fOtKI NAsZE POCIEChY

Uchronić perłę
WLEÑ Są pieniądze na remont najstarszej murowanej warowni w Polsce

Sto tysięcy złotych dał 
samorząd województwa 
dolnośląskiego na za-
mek Lenno we Wleniu. 
To sporo, ale do uratowa-
nia zabytkowego obiektu 
potrzeba o wiele więcej 
pieniędzy.
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Środki te są potrzebne na spo-
rządzenie dokumentacji tech-
nicznej naprawy zamku. Sejmik 
przyznał sto tysięcy złotych, 
drugie tyle dołożyła gmina Wleń. 
– To najstarsza murowana wa-
rownia w Polsce, prawdziwa 
perła turystyczna regionu, ale 
przez ostatnie lata była strasznie 
zaniedbana. Wszyscy o niej jakby 
zapomnieli – mówi Marcin Zawi-
ła, radny sejmiku.

Dlaczego sporządzenie do-
kumentacji pochłonie aż tyle 
pieniędzy? Potrzebne są kosz-
towne badania z wykorzystaniem 
urządzeń satelitarnych, które 
wykażą, czy góra nie będzie się 
obsuwać.

– Dokumentacja jest niezbęd-
na, aby rozpocząć jakiekolwiek 
prace – mówi Marcin Fluder, 
zastępca burmistrza Wlenia. 
– Po jej sporządzeniu będziemy 
mogli ubiegać się o dotację z 
ministerstwa kultury a także o 

środki unijne na samą odbudowę 
zamku.

Pieniędzy potrzeba sporo. Jak 
wyliczyli samorządowcy, odbudo-
wa pochłonie milion euro.

Twierdza jest w fatalnym sta-
nie. W ubiegłym roku osunęła 
się część góry, na której stoją 
ruiny, wraz z nią runął spory od-
cinek murów obronnych. Zamek 
jest wielką atrakcją turystyczną 
Wlenia. Z wieży rozpościera się 

widok na malowniczy krajobraz 
Doliny Bobru. Niestety, tury-
ści nie mogą go podziwiać, bo 
obiekt grozi zawaleniem. Wstęp 
jest wzbroniony. To powoduje, 
że ludzie wchodzą tam tylko na 
własne ryzyko.

– Miejmy nadzieję, że uda się 
przwrócić temu miejscu dawny 
blask – mówi Marcin Fluder.

(ROB)

Bolków czeka
Samorząd województwa ma też 
plany wobec zamu Bolków. Chce go 
wydzierżawić od gminy Bolków na 
30 lat i przeprowadzić w nim remont. 
Kłopot w tym, że oba samorządy nie 
mogą się dogadać w tej sprawie. 
Radni z Bolkowa boją się, że utracvą 
kontrolę nad tym, co dzieje się w 
twierdzy.

Pozbądź 
się rupieci

Posprzątajmy nasze mia-
sto – taką akcję rozpoczęły 
władze Karpacza. To okazja 
dla tych, którzy mają w domu 
stare niepotrzebne meble, 
sprzęt RTV lub AGD. Można 
się ich pozbyć i to za darmo. 
Wywiozą je pracownicy Miej-
skiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Karpaczu . Akcja prowadzo-
na będzie w najbliższą środę 
i czwartek (10 i 11 paździer-
nika). Należy w tych dniach 
wystawić zbędne przedmioty 
przed budynek i zgłosić to 
wcześniej w MZGKiM, tel. (0 
75) 76-19-602. Wywóz nie do-
tyczy obiektów prowadzących 
działalność gospodarczą.

Nikt nie chce 
stanowiska?

Słabym zainteresowaniem 
cieszy się konkurs na sekreta-
rza miasta Szklarska Poręba. 
Burmistrz przedłużył termin 
składania ofert do 19 paździer-
nika. Czyżby nikt nie chciał 
objąć jednej z najważniejszych 
funkcji w urzędzie?

To nie pierwszy konkurs w 
Szklarskiej Porębie na wyso-
kie stanowisko. Po wyborach 
samorządowych burmistrz 
Arkadiusz Wichniak wybrał w 
ten sposób swojego zastępcę. 
Został nim Zbigniew Brożek.

(ROB)

Winni ukarani
JANOWICE WIELKIE Nagana i postępowanie karne

Będą sankcje dla odpowiedzialnych za wypadek 
dziecka.

Kierowca busa i świetli-
czanka dostali nagany za nie-
odpowiedzialność, wskutek 
której pod koniec września ze 
szkolnego autokaru wypadł 
jedenastoletni chłopiec. Dziecko 
złamało rękę.

Rodzice poszkodowanego 
najpewniej dostaną od szkoły 
odszkodowanie za zniszczoną 
odzież.

To nie koniec kłopotów dla 
kierowcy. Przeciwko niemu 
zostanie wszczęte dochodzenie 
o spowodowanie wypadku 
drogowego. Grozi za to kara do 
trzech lat więzienia.

Jedenastolatek wypadł z po-
jazdu, bo jechał w miejscu prze-
znaczonym na bagaże. W busie 
nie było wolnych miejsc.

Feralnego dnia szkolny gim-
bus był zajęty, gdyż wyjechał na 
wycieczkę z inną grupą. Mło-
dzież wracająca ze szkoły miała 
jednak jechać podstawionym 
autobusem, który zamówiła 
gmina. Pojazd miał przyjechać 
kilkanaście minut później, ale 
opiekunkom nie chciało się 
czekać i „upchnęły” dzieci do 
gminnego busa.

(tejo)

11-letni Patryk ma złamaną rękę, 
ale czuje się coraz lepiej
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Turyści chętnie odwiedzali zamek Lenno. Z wieży jest piękny widok

Harcerskie reality show
JANOWICE WIELKIE Gra dla wytrwałych

Pływanie pontonem, bieg z 
przeszkodami, maskowanie się i 
podchody w lesie w środku nocy 
– to tylko kilka z zadań, jakie mu-
sieli wykonać harcerze ze Szczepu 
ZHP w Piechowicach. Wszystko 
to w ramach gry „Barykada”. 
Jej zasady przypominają reality 
show. – Gra liczy 10 etapów, na 
każdym odpada najsłabszy. W ten 
sposób wyłaniamy 2 zwycięzców 

– mówi Aurelia Całus, organiza-
torka imprezy.

Zawody przeznaczone są dla 
harcerzy w wieku gimnazjalnym. 
Wystartowało 12 osób. Zmagania 
rozpoczęły się w sobotę w Jeleniej 
Górze a skończyły w niedzielę 
nad ranem w Janowicach obok 
zamku Bolczów. Zwycięzcami 
zostali Igor Jagusiak (na zdjęciu) 
oraz Maciej Kawecki, obaj z 39 

drużyny „Barykada”. Ten ostatni 
wygrał także w ubiegłym roku. 
– Tym razem już myślałem, że 
odpadnę, ale koledzy podtrzymy-
wali mnie na duchu. Nabrałem 
wiary w swoje siły i udało się 
– powiedział uradowany.

(ROB)
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W piknikowy piątek odbył się 
także finał konkursu recytatorskie-
go dla dzieci i młodzieży „Nasze 
Karkonosze”. Uczestnicy recyto-
wali utwory twórców związanych 
z ziemią jeleniogórską. – Istotą 
konkursu jest przede wszystkim 
promocja literatury związanej z 
historią naszego regionu, osadzonej 
w naszych realiach. 

Często jest to twórczość mało 
znana – mówił Tadeusz Wnuk, aktor 
Teatru Jeleniogórskiego. – Cieszę się, 
że tak wiele osób zdecydowało się na 
udział – w finale znalazło się ponad 
30 uczniów. Wszyscy zadali sobie 
trud, aby dokładnie się przygotować. 
Mam nadzieję, że ta inicjatywa nie 
okaże się jednorazową imprezą, ale 

stanie się konkursem dużo bardziej 
widocznym na zewnątrz – dodał. 

W kategorii szkół podstawowych 
najwyższe laury zdobyli: I miej-
sce – Michał Macur, II – Kornelia 
Krakowska, III – Bartosz Sójka; 
gimnazjum: I – Jagoda Klimsiak 
(otrzymała również nagrodę głów-
ną ufundowaną przez senatora 
Tomasza Misiaka), II – Martyna 
Dach, III – Natalia Urbańska; szkoły 
ponadgimnazjalne: I – Monika 
Musiałek, II – Marlena Baranik, 
III – Natalia Kiedrzyn. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i 
upominki.

(AGA)

Karkonosze w wierszu noszą

Zmysł y 
wiedzy
Edukacja nie jest taka straszna, jak ją malują. Marchewka 
w postaci pieczonej kiełbaski była. Kija nie będzie, bo 
młodzież dała się przekonać.

Wczoraj (niedziela) zakończyła 
się ósma edycja Pikniku Eduka-
cyjnego w Dolnośląskim Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli. 

Czterodniowej imprezie przy-
świecało hasło „Nasze Karkonosze 
– tożsamość miejsca, dialogu, 
kultur i narodów”. 

Przyszły setki osób – pedagogów, 
uczniów, studentów, rodziców, za-
proszonych gości oraz wszystkich 
zainteresowanych edukacją. 

Wczoraj placówkę odwiedzili 
zainteresowani kłopotem z dys-
leksją, przypadłością, która potrafi 
zrujnować niejedną uczniowską 
„karierę”, choć pozostaje bez wpły-
wu na poziom wiedzy ucznia. Jak 
sobie radzić z niepoprawnym pisa-
niem, które nie wynika z lenistwa, 
ale z zaburzeń percepcji? O tym 
mówiła prof. Marta Bogdanowicz, 

światowej sławy specjalista w tej 
dziedzinie, która jest od kilku lat 
stałym gościem pikniku. 

Porad udzielali specjaliści logo-
pedzi i audiolodzy.

Imprezę rozpoczęło w miniony 
czwartek otwarcie projektu „Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej”. 
Od rana młodzież z jeleniogór-
skich szkół miała okazję wybrać 
się do kina na seanse filmowe i 
prelekcje. 

Było też spotkanie Forum Oby-
watelskiego, dyskusja o edukacji 
regionalnej w kontekście tzw. tez 
karkonoskich. Debatowali prof. dr 
hab. Tadeusz Borys (AE w Jeleniej 
Górze), Jacek Jakubiec (Dwór 
Czarne), Witold Szczudłowski 
(ZGK), Alina Obidniak (Forum 
Obywatelskie) oraz Katarzyna 
Baeck-Kamińska (DODN). 

Piknikową atmosferę podkreśla grill oraz smaczne przekąski serwowane 
przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Mysłakowicach

Józef Broda grał na fletni Pana

Nagrodzeni uczestnicy wraz z organizatorami konkursu
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Nigdy więcej
REGION Miejsce zbiorowego mordu odżyje z ostrzeżeniem

Postacie wycięte w ogrodzeniu przypominają dziś o wo-
jennych dramatach, które działy się w pobliżu Borowic, 
w niemieckim obozie jenieckim. 

Ogrodzenie, które niedawno 
temu powstało wokół zapomnia-
nego wcześniej cmentarzyka, 
ma uświadamiać część mrocznej 
historii przedgórza Karkonoszy. 
To pomysł i  projekt Micha ła 
Ciesielskiego Jest on współza-
łożycielem portalu www.prze-
sieka.pl i jednym z entuzjastów 
pokazywania dziejów i ważnych 
miejsc w okolicach.

Tu lała się krew
Jeszcze niedawno temu zaką-

tek zaznaczony w przewodni-
kach jako miejsce kaźni, był bar-
dzo zaniedbany i nie świadczył 
najlepiej o pamięci gospodarzy o 
tym, co stało się tu przed ponad 
60 laty.

W latach wojny na polance 
przy budowanej wówczas Dro-
dze Sudeckiej, miejsce wieczne-
go spoczynku znaleźli jeńcy wo-
jenni, więźniowie niemieckiego 
obozu w Borowicach. Byli wśród 
nich przedstawiciele różnych 
nacji i robotnicy przymusowi 
z Polski.

Um iera l i  bą d ź mordowa l i 
ich niemieccy strażnicy obozu. 
Wszyscy w nieludzkich warun-
kach katorżniczo pracowali przy 
budowie Drogi Sudeckiej. 

Postacie symbole miejsca, pod 
którym wciąż są makabryczne 
dowody zbrodni wojennej: ma-
sowe grobowce ludzi zabitych tu 

przez żołnierzy SS w ostatnich 
miesiącach II Wojny Światowej. 

– Łączną ilość zmarłych jeń-
ców ocenia się na 800 - 1000 
osób. 40 pochowano we wspól-
nej mogile nieopodal obozu. W 
masowych grobach bez ozna-
czeń na tutejszym cmentarzyku 
pogrzebano około 500 - 600 osób 
różnych narodowości – wskazu-
ją historycy.

Był wstyd
Cmentarzyk ofiar przez lata 

popadał w zapomnienie do tego 
stopnia, że przyjezdnym, którzy 
wyczytali o nim informacje na 
mapach i w przewodnikach, 
trudno było go znaleźć.

– Jeśli już znaleźli, to nie kryli 
zażenowania stanem tego obiektu. 
Było mi po prostu wstyd – wspo-
mina pan Roman, który w latach 
90-tych oprawadzał po okolicy 
w ycieczkę z Francji. – Goście 
wiedzieli o tym, ze leżą tam także 
Francuzi i koniecznie chcieli to 
miejsce zobaczyć. Rozczarowali 
się niemile.

Teraz takie sytuacje już nie 
powinny mieć miejsca dzięki 
Tomaszowi Łuszwińskiemu z Bo-
rowic, który z grupką entuzjastów 
postanowił zadbać o zapomniany 
cmentarzyk, jedno z nielicznych 
tego typu miejsc na Ziemi Jelenio-
górskiej, która została oszczędzo-
na przez działania wojenne. 

Nadleśnictwo Śnieżka w Ko-
warach nieodpłatnie dostarczy-
ło drewno oraz wykonało nowe 
krzyże i ogrodzenie. Remont był 
możliwy dzięki środkom przeka-
zanym Urzędowi Gminy w Pod-
górzynie przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie.

Z ostrzeżeniem „nigdy więcej” 
ma także odżyć historia tego 
miejsca. Borowiczanie pragną 
upamiętnić ofiary nieludzkiego 
traktowania jeńców wojennych 
również poprzez odtworzenie 
bramy obozu jenieckiego, który 
znajdował się w pobliżu cmen-
tarza. 

Dziś ten zakątek jest prawie 
niezauważany i zapomniany. 
– Obecnie można rozpoznać fun-
damenty budynków murowa-
nych np. kuchni, spłaszczenia po 
barakach oraz ścieżki wyłożone 
kamieniami, a także dwa okrą-
głe obiekty – jakby zbiorniki lub 
cysterny – wspominają autorzy 
przesieckiego portalu. Pod war-
stwą ziemi pozostały fragmenty 
zardzewiałych łopat, kilofów i 
obozowych sprzętów. 

– Tylko nasza pamięć może za-
chować to miejsce dla przyszłych 
pokoleń – to hasło przyświeca 
borowiczanom, którzy w szla-
chetny sposób postanowili po-
kazać, że samemu mogą zadbać 
o mało znaną historię miejsca, 
w którym mieszkają.

(tejo)

Droga 
przez mękę

Koszmar rozpoczął się od 
hitlerowskiej aneksji Czecho-
słowacji w 1938 roku. Wówczas 
Niemcy, kierując się względami 
strategicznymi, mieli zamiar 
połączyć śląską i czeską stronę 
Karkonoszy. Już pod koniec lat 
30-tych rozpoczęto budowę 
Drogi Sudeckiej. Jej począ-
tek wyznaczały Borowice, a 
kres – Przełęcz Karkonoska. 
Prace zlecono legnickiej fir-
mie H. Plüschke. Powstały 
zabudowania dla robotników 
w lesie pomiędzy Borowicami 
a Przesieką. Po wybuchu wojny 
zabudowania przekształcono 
początkowo w obóz robotni-
ków przymusowych, a póź-
niej w obóz jeniecki, którego 
więźniowie w nieludzkich wa-
runkach budowali wytyczony 
przez Niemców szlak. Do 1945 
roku pracowali tam Polacy, 
Belgowie, Francuzi i Rosjanie. 
Praca przy budowie Drogi 
Sudeckiej była bardzo ciężka i 
dziesiątkowała ludzi. Bez użycia 
żadnych maszyn zbudowano 
trzy bardzo masywne mosty. 
Obóz zlikwidowano na prze-
łomie lat 1944/45. Pozostałych 
przy życiu jeńców rozstrzelano. 
Szacuje się, że zginęło 800 
- 1000 osób. Prace przy renowacji cmentarzyka prowadzono do końca 

września

Karkonosze w wierszu noszą

Zmysł y 
wiedzy

Ivo Łaborewicz, kierownik oddzia-
łu Archiwum Państwowego, opo-
wiedział o tajemnicach archiwaliów 
jeleniogórskich, prof. Bogusława 
Gołębniak mówiła o tożsamości 
miejsca w kontekście profesjonalnej 
roli nauczyciela.

Krzysztof Korzeń przybliżył 
tematykę dziedzictwa kulturowe-
go Ziemi Jeleniogórskiej i Parku 
Kulturowego. A edukacji teatral-
nej najmłodszych swój wykład 
poświęciła Alina Obidniak.

Organizatorzy pamiętając o 
zasadzie, że to trening czyni 
mistrza, przygotowali również 
serię warsztatów – wytwarzania i 
komponowania biżuterii szklanej 
(Wytwórnia Biżuterii w Jabloncu 
& Darpin), układania kompozycji 

kwiatowych z wykorzystaniem 
przyrody nieożywionej (Darpin), 
eksperyment w nauczaniu biologii 
(Ewa Wierbiłowicz, Operon), 
różne rodzaje oprawy prac pla-
stycznych (K. Morman). 

Dla opiekunów i redaktorów 
gazetek szkolnych wartościowe 
okazały się warsztaty przeprowa-
dzone przez Teresę Ankudewicz-
Blukacz pt. „Gazetki szkolne w 
kształtowaniu poczucia tożsa-
mości”. 

Nie zabrakło również eduka-
cyjnych wycieczek po regionie i 
spotkań z ludźmi o fascynujących 
osobowaściach, choćby muzykiem 
folklorystą Jacentym Ignatowi-
czem i Józefem Brodą, światowej 
sławy multiinstrumentalistą.

– Najważniejsze dla mnie jest 
zaangażowanie wszystkich ludzi, 
możliwość wymiany doświadczeń, 
wzajemnej inspiracji. Cieszy mnie, 
że udało nam się zgromadzić tak 
dużą ilość osób. I wszyscy możemy 
się czegoś od siebie nauczyć – mówi 
Zygmunt Korzeniowski, dyrektor 
DODN-u. 

– Jest świetnie! – chwaliły Ma-
rzena i Kamila z Jeleniej Góry, 
które chętnie odwiedziły piknik. 
– Szkoda tylko, że nie zawsze taką 
piknikową atmosferę uda się prze-
nieść do szkoły i do klasy…

Tekst i zdjęcia: 
Agnieszka Gierus

Piknik edukacyjny odwiedziły tłumy zainteresowanych
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WA¯NE TELEFONY

ALARMOWE
Policja   997
Straż Pożarna  998
Pogotowie Ratunkowe  999
GOPR   985
Pogotowie Energetyczne  991
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Ciepłownicze  993
Pogotowie Wodociągowe  994
Numer alarmowy ogólny  112
pOLICJA
Komenda Miejska  75 20 700
Komisariat ul. Amii Krajowej 75 20 150
Komisariat pl. Piastowski 75 20 464
Straż Miejska  75 25 162

SŁUŻBA zDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia 64 58 709
Szpital Wojewódzki  75 37 100
Izba przyjęć   75 37 118
Pogotowie Ratunkowe  75 23 636

URzĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy 75 46 101
Ul. Sudecka   75 46 200
Powiatowy Urząd Pracy  64 73 160
Urząd Skarbowy  63 73 500
Urząd Celny   75 53 043
Rzecznik praw konsumenta 75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej 76 76 935
Sąd Okręgowy  64 15 100

Prokuratura Rejonowa                 64 28 400
Prokuratura Okręgowa                 64 28 400
Poczta Główna                 75 243 90
Sanepid                  75 24 906
Konserwator Zabytków                 75 26 865
ZUS                  64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski                 64 28 100
Filharmonia Dolnośląska                 75 38 160
Jeleniogórskie Centrum Kultury         64 238 81
ODK Zabobrze                 75 41 090
MDK                  62 24 460
MDK „Muflon”                 75 53 626

Bez nudy 
po lekcjach

Jeleniogóskie Centrum 
Kultury zaprasza dzieci i 
młodzież na zajęcia pozalek-
cyjne. Placówka prowadzi 
pracownie plastyczne, mu-
zyczne, koła teatralne, dla 
różnych grup wiekowych. 
Dla starszych (powyżej 16 
lat) prowadzony jest kurs 
fotograficzny. JCK oferuje 
też kurs komputerowy dla 
początkujących, średnioza-
awansowanych i zaawanso-
wanych. Można nauczyć się, 
jak zrobić plakat lub inny 
projekt graficzny.

Są też zajęcia relaksa-
cyjne, np. wspinaczki na 
sztucznej ściance oraz za-
jęcia taijiquan (technika 
samoobrony) dla dzieci.

– W niektórych grupach 
mamy już komplet, ale, na 
przykład, na zajęcia kom-
puterowe, jest jeszcze sporo 
wolnych miejsc – mówi dy-
rektor Jarosław Gromadz-
ki. Zajęcia są odpłatne. Za 
miesiąc trzeba zapłacić ok. 
100 złotych (w zależności 
od rodzaju warsztatów). 
Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie 
JCK przy ul. 1 Maja 60, tel. 
(0 75) 64 23 880. Tam też 
prowadzone są zapisy.

(ROB)

Rusza Liga
JELENIA GÓRA Rockmani wracają po wakacyjnej przerwie

Poznański zespół Babay-
aga Ojo będzie gościem 
najbliższej edycji Ligi Ro-
cka, która odbędzie się 
już w najbliższy piątek.

Zespó ł  będ z ie promowa ł 
swoją najnowszą p ł y tę pn. 
„Si ła”, która ukazała się do-
słownie kilka dni temu. Ba-
bayaga Ojo gra od przeszło 
20 lat. Zespół powstał w 1985 
roku. Pierwotnie występował 
pod nazwą „Cmentarna Elita”, 
jednak szybko ją zmieniono. 
Wielokrotnie zmieniał się skład 
zespołu, występowało w nim 
w sumie ponad 20 muzyków. 
Obecnie zespół w ystępuje w 
składzie: Kóbeł (bass), Kostas 
(perkusja), Doris (śpiew),Cocot 
(gitara), Adrian (gitara).

Przed gośćmi wieczoru za-
prezentuje się 6 mniej znanych 
zespołów, które powalczą o 
wejśc ie do f i na ł u i mprez y. 
Wśród nich będzie jeleniogór-
ska grupa „13 poziomo”, grają-
ca rocka. Będzie też punkowa 
kapela „Insulit” ze Szczecina. 
Dawkę reggae zaprezentuje 
widzom grupa „Niekoniecznie 
Korzenie” z Legnicy. Wystąpi 
aż dwóch przedstawicieli me-
talu: „Blood Rain” z Krotoszyna 
oraz „Udziel” z Radlina. Ostre 
brzmienie preferują także mu-

zycy z „Ziwma” z Żórawiny.
Liga Rocka odbędzie się w 

najbliższy piątek, o godz. 17 w 
sali „Novej” przy ul. 1 Maja 60. 

Bilety (10 złotych) do nabycia 
w sekretariacie JCK.

(ROB)

W rytmie walca
JELENIA GÓRA Nastroje Wiednia w Filharmonii Dolnośląskiej

XIV Festiwal Muzyki Wie-
deńskiej w stolicy Karko-
noszy.

Najpopularniejsze walce epoki 
romantyzmu wykona orkiestra 
Filharmonii Dolnośląskiej pod 
batutą Jana Ślęka. Solistami kon-
certu będą Jolanta Żmurko (so-
pran) oraz Pavlo Tolstoy (tenor). 
Narracja – Henryk Teichert.

W programie kompozycje Lan-
nera, braci Straussów, Stolza i 
innych popularnych twórców 
lekkiej i przyjemnej w odbiorze 

muzyki wiedeńskich, dziewięt-
nastowiecznych salonów, oper 
i operetek

Koncert w ramach XIV Między-
narodowego Festiwalu Muzyki 
Wiedeńskiej organizowany jest 
wspólnie z Ośrodkiem Kultury i 
Sztuki we Wrocławiu na terenie 
Dolnego Śląska.

Występ zaczyna się o godz. 
19.00 w piątek 12 listopada w sali 
koncertowej Filharmonii Dolno-
śląskiej przy ulicy Piłsudskiego 60. 
Bilety w cenie 40,-zł i 30,-zł.

(tejo)

Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej 
zagra węgierskie walce
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Babayaga Ojo niedawno grała w Jeleniej Górze 
– podczas finału WOŚP w grudniu 2006 roku
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REGION  Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Uczniowie na scenie
8 X, godz. 16, Teatr Zdrojowy
Duże Koncer ty Młodych Ar tystów 
– prezentacja utalentowanych soli-
stów oraz zespołów instrumentalnych 
i orkiestr y szkolnej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej 
Górze.

Zagra Agat
8 X, godz. 17, ODK – kawiarnia 
„Muza”
koncert zespołu Agat.

Kino po meksykańsku
9 X, godz. 18, sala przy ul. Bankowej 
28/30, bilet 9 zł
Projekcja f ilmu „Labirynt Fauna” 
(fantasy/horror) w DKF „KLAPS”, 
reż. Guillermo del Toro (Meksyk, 
Hiszpania, USA, 2006).

Zrobią zakładki do książek
10 X, godz. 15, Galeria Muflon
Otwarty konkurs plastyczny adreso-
wany do dzieci w wieku od 4 do 13 lat 
„Zakładka do mojej ulubionej książki”; 
technika dowolna.

Panoramy Krzaczkowskiego
10 X, godz. 17, Muzeum Przyrod-
nicze
Otwarcie wystawy „Karkonosze pa-
noramiczne” – fotograf ia Piotra 
Krzaczkowskiego.

Zostań aktorem
11 X, godz. 16, JCK - sala przy ul. 
Bankowej 28/30
Spotkanie organizacyjne i nabór do 
zespołu Teatru Odnalezionego.

Norweskie góry w przeźroczach
11 X, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana 
przeźroczami „Lofoty – góry wystające 
z morza”, prowadzenie dr Agnieszka 
Latocha.

Żołnierskie święto
12 X, godz. 12, aula Kolegium Kar-
konoskiego
Ogólnopolskie obchody Święta Wojsk 
Radiotechnicznych; w programie 
uroczystości między innymi projekcja 
filmu „50 lat Polskiej Radiolokacji 
1953 – 2003”, nadanie nazw by-
łym ulicom koszarowym, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej Wacława Kazi-
mierskiego.

Rodzinna wycieczka w Rudawy
13 X, godz. 12, schronisko Szwajcarka, 
wpisowe: 5 i 10 zł
XXVIII Rodzinna Eskapada w Góry, w 
programie: indywidualne dojście lub 
dojazd rowerem do schroniska Szwaj-
carka w Karpnikach, godz. 12.00 ogni-
sko turystyczne + posiłek, konkurencje 
sprawnościowo - rekreacyjne rodzinne 
i indywidualne, konkurs krajoznawczy. 
Zgłoszenia do dnia 8 października pod 
nr tel. 075 – 75 25 851.

KINO

Grand
Na fali
8 – 11 X, godz. 16.30
animowany, prod. USA 2007, b/o
Niepokój
8 – 11 X, godz. 18, 20
thriller, prod. USA 2007, od 15 lat

Lot
Katyń
8 – 11 X, godz. 15:30, 18, 20:30
dramat, prod. Polska 2007, b/o

Marysieńka
Fałszerze
8 – 11 X, godz. 18
dramat, prod. Niemcy/Austria 
2007, od 15 lat

Wiem, kto mnie zabił
8 – 11 X, godz. 16, 20
thriller, prod. USA 2007, od 15 lat

TEATR

Śmierć Człowieka-Wiewiórki
13 i 14 X, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł

Kariera Artura Ui
11 X, godz. 11 i 19 oraz 12 X godz. 19, Duża Scena, bilety 18 i 27 zł

Gargantua i Pantagruel
14 X, godz. 16, Teatr Zdrojowy, spektakl dla młodzieży
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Imię Nazwisko
Adres

REKLAMA

z tym ogłoszeniem
do 13.10.2007

BEZ WPISOWEGO

Licea i szkoły
policealne dla dorosłych

Mamy uprawnienia 
szkoły publicznej

Wydajemy zaświadczenia 
do ZUS i WKU

Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23 
tel. 075 7525645                     
www.cosinus.pl,  jeleniagora@cosinus.

pl

Darmowe

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

   job.trade@vp.pl        tel. kom. 0 608 553 783

SZUKASZ PRACY? 
EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!! 

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA
ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra

tel.kom. 601918486 – Artur Wior

Dobry Kredyt 58-500 
Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 752 40 54 

Nowo otwarty 
Gabinet Kosmetyczny
SIEDEM

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 - 18

sob.  9 - 14
tel. 601 319 166 

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

OFERUJEMY PONAD TO 
W PROMOCYJNYCH CENACH:
-    SPRZĘT BUDOWLANY 

(BETONIARKI, PILARKI, AGREGATY, SPRĘŻARKI)
-   MATERIAŁY BUDOWLANE
-   PIECE C.O. 
-   SPAWARKI I DRUTY SPAWALNICZE 

  

  28% !!!
CENY OBNIŻAMY NAWET O

UL. MOSTOWA 6 TEL./FAX (075) 75 239 53

ZLOKALIZOWANE OBOK 
„MEDIA EXPERT” I MARKETU „LIDL”

OGŁASZA 
WYPRZEDAŻ ELEKTRONARZĘDZI 
(BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO)

PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ  I HURTOWĄ
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16 Z LOTU PTAKA

Reprezentacyjna część uzdrowiskowej dzielnicy miasta robi wrażenie widziana z pokładu samolotu. Historyczne budynki pałacu Schaffgotschów i inne 
zabudowania placu Piastowskiego oraz pobliskich uliczek lśnią nowością odświeżonych elewacji. Jednak z perspektywy ziemskiej wciąż można w Cieplicach 
znaleźć takie zakątki, które z jednej strony niosą z sobą klimat przeszłości, ale – z drugiej – ich remont jest koniecznością.

(tejo)

JELENIA GÓRA  Z góry widać lepiej

Cieplice z wysoka i niskaFo
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FOTOREPORTA¯

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A., 
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem  jkarwin@polcolorit.pl

PRACA          PRACA          PRACA 
REKLAMA

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

Specjalisty ds. Sprzedaży (praca w Dziale Handlowym – obsługa klientów hurtowych).

Wymagania:
-  wykształcenie min. średnie  

mile widziane wyższe
- znajomość pakietu Office
- komunikatywność
- umiejętność pracy w grupie
- odporność na stres 

- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
-  szukamy osoby energicznej, potrafiącej  

samodzielnie wykonywać powierzone zadania

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

W sobotnie popołudnie na jele-
niogórskim rynku stanęły zabyt-
kowe dekawki, volswageny. IFY, 
wartburgi i trabanty. Wszystko w 
ramach rajdu zorganizowanego 
przez klub DKW Deutschland z 
komandorem, Henrykiem Polocz-
kiem na czele. Ślązak z pochodze-
nia, który w latach 60. wyemigro-
wał do Niemiec, samochodowe 
imprezy organizuje dwa razy w 
roku – na wiosnę i jesienią. 

– Jesienny rajd w Polsce zaczą-
łem planować już dwa lata temu. 
Zdecydowaliśmy się na Jelenią 
Górę przede wszystkim ze wzglę-
du na dobrą bazę turystyczną i 
wyjątkowe okolice. Ważny był 
dla mnie też piękny rynek, na 
którym pojazdy będą mogły 

się dobrze zaprezentować oraz 
bliskość granicy – mówi Henryk 
Poloczek. 

Wszystkie auta przyjechały 
na własnych kołach. Na prostej 
drodze osiągają prędkość około 
70km/h, ale w górach spada już 
o połowę. Na szczęście dojazd 
do Jeleniej Góry okazał się cał-
kiem dobry. Wyjazd zintegro-
wał fanów dawnej motoryzacji. 
Spali w jednym hotelu, jedli przy 
wspólnym stole. Rozmawiali 
o pasjach, a przede wszystkim 
świetnie się bawili. I w niczym 
nie przeszkadzał podeszły wiek 
ich wspaniałych maszyn.

Tekst i zdjęcia 
Agnieszka Gierus

Dożynki we Dworze

Stoły uginające się od pachną-
cych, domowych ciast, gorących 
pierogów, świeżego chleba ze 
smalcem i wielu innych ekolo-

gicznych pyszności oraz ludowa 
muzyka w wykonaniu kapel to 
jedne z wielu atrakcji dożynkowej 
imprezy, która zakończyła się w 

sobotę w dworze i folwarku w 
Łomnicy.

(AGA)
więcej na www.jelonka.com

Czar starych aut
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WYDARZENIA / KULTURA

Tematy zapalne na scenie
JELENIA GÓRA Przebudzenie po Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych

W ramach tegorocznych Je-
leniogórskich Spotkań Teatral-
nych zobaczyliśmy dwa spektakle 
– jeleniogórską premierę „Śmierci 
Człowieka –Wiewiórki” Małgorzaty 
Sikorskiej-Miszczuk w reż. Natalii 
Korczakowskiej oraz „Omyłkę” 
według tekstów Prusa i Konopni-
ckiej w reż. Wojciecha Klemma, 
którą wyreżyserował w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie. Oba 
spektakle różne w formie, ale 
skupione na istotnym temacie: 
przemocy.

Natalia Korczakowska w tej 

kwestii posłużyła się historią RAF 
– radykalnej lewicowej organizacji 
terrorystycznej działającej w Niem-
czech Zachodnich. Podkładając 
ładunki wybuchowe sprzeciwiała 
się wyzyskowi Trzeciego Świata i 
kapitalizmowi. Sprzeciw słuszny, 
mniej krwawy niż zamachy w Stre-
fie Gazy, ale nic nie usprawiedliwia 
użycia przemocy.

Obok RAF Korczakowska po-
kazała spektakl także o przemocy 
w teatrze. Aktor jest poddawany 
tyranii reżysera, a wszystko po to, 
aby było realistycznie i prawdziwie. 
Przeciętny widz często nie zdaje 
sobie sprawy jak wygląda droga 
aktora zanim  będzie gotowy, na 
przykład, rozebrać się na scenie.

Klemm w „Omyłce” również 
zajmuje się przemocą, ale jego 

spektakl jest dla nas bardziej nie-
przyjemny. Dotyczy naszego po-
dwórka. Reżyser mówi o polskim 
antysemityzmie. W rozmowach 
bohaterów (m.in. kasjer, burmistrz, 
nauczyciel) jak na dłoni widzimy 
polską agresje i nienawiść. 

Przeraża Kasjer – pseudopatrio-
ta, który jest lustrem radykalnej 
endeckiej prawicy. Ważniejsza jest 
jednak postać tajemniczego czło-
wieka mieszkającego na odludziu 
i pogardzanego przez wszystkich. 
Jako Żyd jest obcy.

Ten spektakl wstrząsa, ponieważ 
zapomnieliśmy już o tej mniej 
chlubnej części polskiej historii. 
Klemm przypomina również Po-
grom Kielecki. Wolimy patrzeć na 
pomniki Jana Pawła II i Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Je-

dwabne i Kielce wypieramy. W tym 
punkcie spektakl ten koresponduje 
z przedstawieniem Korczakowskiej 
gdzie jeden z bohaterów zapomina 
imienia Hitlera.

Zygmunt Bauman napisał, że 
żyjemy w społeczeństwie „płynnej 
nowoczesności”, w którym wa-
runki działania ulegają szybkim 
zmianom. To również społeczeń-
stwo, jak pisze socjolog, w którym 
pada nacisk na zapominanie i 
kasowanie. Takie spektakle, jakie 
pokazali Klemm i Korczakowska, 
uniemożliwiają nam zapominanie 
o tym, że jest przemoc i związana z 
nią ciemna, mniej urodziwa część 
historii. Teatr powinien budzić z 
letargu i ta dwójka reżyserów to 
zrobiła.

W. Wojciechowski

Spektakle Natalii Kor-
czakowskiej i Wojciecha 
Klemma spełniły swoje 
zadanie: obudziły nas z 
letargu.

Dla dobra Karkonoszy
REGION Obserwuj i dyskutuj o tym, co ważne

Rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
Kotliny Jeleniogórskiej.

Taki jest główny cel Obser-
watorium Karkonoskiego. 
Spotkania współrealizowa-
ne przez Biuro Wystaw Arty-
stycznych to przede wszyst-
kim wymiana doświadczeń 
i poglądów z wielu dziedzin, 
mogących przysłużyć się bu-
dowaniu świetności regionu 
po polskiej i czeskiej stronie 
Karkonoszy. 

Planowane są dyskusje o 
komunikacji, ekologii tury-
styce oraz urbanistyce. 

Organizatorzy pragną w 
przyszłości uczynić z Obser-
watorium trwałe miejsce do 
dyskusji na temat naszego 
regionu. 

W z w ią z k u z t y m BWA 
zachęca wszystkich chętnych 
do aktywnego uczestnictwa 
w kolejnych spotkaniach. 
Szczególne zaproszenie orga-
nizator kieruje do studentów 
jeleniogórskich uczelni. 

Najbl i ższe spotka n ia w 
październiku i listopadzie:

Architektura a krajobraz 
(26.10), prowadzący – An-
drzej Więckowski, wykładow-
cy -  J. Jakubiec, J. Godlewski, 
W. Drajew icz;  Tożsa mość 
miejsca (16.10), prowadzący 
– Andrzej Więckowski, wy-
k ładowcy – H. Waniek, A. 
Paczos, H. Dumin.

(AGA) 

Starsi i młodsi mistrzowie obiektywu
Dwie ciekawe wystawy foto-

grafi i otwarto w minionym 
tygodniu. Aby zobaczyć pierw-
szą, autorstwa znanego artysty 
fotografika i lekarza zarazem 
Kazimierza Pichlaka, trzeba 
pojechać do czeskiego Trutno-
va. Pan doktor pokazuje tam 
fenomenalne zdjęcia krajobra-
zów we mgle.

Druga ekspozycja to okazja 
dla zaistnienia dla twórców 
młodych. W osiedlowym klu-
bie Orlik w Cieplicach swoje 
dzieła pokazują 15-letni Igor 
Dyjach oraz o sześć lat starszy 

Wojciech Kosi ńsk i ,  st udent 
Akademii Ekonomicznej.

Pierwszy fotografował wio-
skę nieopodal Stalowej Woli, 
a  d r ug iego za fa sc y nowa ł y 
konie. Obydwaj adepci sztuki 
chodzą na zajęcia do pracowni 
MDK Muflon, którą opiekuje się 
Krzysztof Zwoliński. Fotogra-
fują na tradycyjnych materia-
łach czarno-białych.

Obydwie wystawy czynne są 
do końca października.

(rylit) Kazimierz Pichlak
Igor Dyjach i Wojciech Koniński (w tle). 

Z przodu Krzysztof Zwoliński
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Pałac cud
Jak Feniks z popiołów odbudowany po pożarze zaby-
tek w Wojanowie błysnął nowością i zachwycił wszyst-
kich. Będzie tu luksusowy ośrodek i minibrowar.

W miniony weekend mieszkań-
cy Wojanowa i okolic oraz turyści i 
pasjonaci zamków i pałaców Doliny 
Bobru mieli okazję, aby zobaczyć 
odremontowany i lśniący gmach 
potężnej rezydencji. 12 maja 2002 
roku pożar strawił część budowli. 
Po latach bezcenny zabytek odzy-
skał świetność.

Okazją był Wojanowski Piknik 
Jesienny, zorganizowany przez 

właścicieli pałacu, którzy w planach 
mają cykliczne organizowanie tej 
imprezy. 

Już w styczniu wspaniały pałac 
ma być on otwarty dla wszystkich. 

– Pomieszczenia wewnątrz nie 
są wykończone, dlatego pałac jest 
jeszcze zamknięty, chcemy jednak 
pochwalić się tym, co już zostało 
zrobione – powiedziała Magdalena 
Koźma, menadżer marketingu w 
Pałacu Wojanów. 

Będzie tu centrum szkolenio-
wo-konferencyjne z zapleczem 
rekreacyjno-sportowym.

– Pałac Wojanów zaoferuje 
swoim gościom nocleg w eks-
kluzywnych apartamentach  i 
komfortowych pokojach dwu i 
trzyosobowych, wyposażonych  

w telewizję satelitarną, internet, 
łazienkę i telefon – mówi Gabriela 
Dumak, zastępca dyrektora do 
spraw marketingu. 

W centralnej części pałacu mieści 
się Restauracja Kameliowa, która 
połączona jest z przestronnym 
tarasem z przepięknym widokiem 
na park. 

– Pod krzyżowym sklepieniem 
Stajni zaserwujemy śniadanie dla 
200 gości, poczęstujemy aromatycz-
ną herbatą lub kawą, zorganizuje-
my raut dla 400 osób a w upalne 
dni zaprosimy do ogrodu letniego 
– snują plany właściciele. 

Do dyspozycji oddadzą również 
dwie komfortowo urządzone sale 
konferencyjne w Spichlerzu. Purpu-
rową, która pomieści dwieście osób, 

i Zieloną dla 50 słuchaczy. 
Dla tych, którzy przyjadą wy-

począć, właściciele przygotowali 
liczne atrakcje. Salony spa, kryty 
basen, sauna, jacuzzi, siłownia, 
solarium, korty tenisowe, wypo-
życzalnia rowerów oraz bilard. 
Przy pałacu będzie też działał 
browar. 

Podczas zorganizowanego 
pikniku poza zwiedzaniem za-
bytkowej budowli uczestnicy 
przy grillu i kapeli bluesowej 
mogli podziwiać pokaz walk 
rycerskich, a w drugiej części pro-
gramu programu Pałac Łomnica 
przedstawił tradycję regional-
nych dożynek. Odbył się tu też 
kiermasz rolny.

Angelika Grzywacz

A to historia…
Pierwsza wzmianka o majątku wojanowskim pojawia się już w 1299 roku. Od tego okresu, aż do 1727 roku, ziemie nale-
żały do rodu von Zedlitz, poza przerwą, kiedy to w latach 1540 – 1548 właścicielami byli Schaffgotschowie. Pałac został 
wybudowany przez Nikolausa von Zedlitz und Nimmersatt w 1603 roku. W trakcie wojny trzydziestoletniej mocno ucierpiał 
i utracił swój urok. Został odbudowany w 1667 roku przez Christopha von Zedlitz. Tajny radca sądowy Ike nabył okoliczne 
włościa w 1832 roku. Na jego zlecenie rezydencję kompletnie przebudowano. Powstało piętro i dodatkowe wieże. Całość 
wykończono w stylu neoangielskiego gotyku. Później Fryderyk Wilhelm III kupił pałac dla swojej ukochanej córki Luizy, w 
prezencie na zaślubiny z Księciem Fryderykiem Niderlandzkim. Wtedy wytyczono park krajobrazowy oraz odnowiono fasady 

w stylu neogotyckim. W 1889 roku majątek odziedziczyła córka pary książęcej – Maria zu Wied, która odremontowała 
pałac i w 1908 roku sprzedała Karlowi Kriegowi. Kolejnym właścicielem, aż do 1945 roku, był konsul Kurt Effenberg. 
Podczas II Wojny Światowej w Pałacu mieszkali jeńcy wojenni, którzy pracowali w fabryce papieru w Dąbrowicy. Pałac 
bez uszczerbku przetrwał do 1945 roku, ale wówczas został splądrowany przez szabrowników i Rosjan, wszystkie 
wartościowe rzeczy skradziono. Był wykorzystany jako budynek administracyjny Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
następnie jako dom wczasowy. Potem opustoszał i popadł w ruinę. W 1995 roku zakupiony przez włoską firmę, 

ale nie odzyskał dawnej świetności, gdyż w 12 maja 2002 strawił go pożar. 
Od 2004 roku właścicielem obiektu jest Spółka z o.o. „Pałac Wojanów”.Fo
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Pokerowa zagrywka
JELENIA GÓRA Sudety wygrały z Nysą Kłodzko

Trwa dobra passa koszykarzy Sudetów Jelenia Góra. W 
3. kolejce II ligi nasi koszykarze  pokonali po emocjo-
nującym pojedynku Doral Nysę Kłodzko 86:82 i w tym 
sezonie nadal nie zaznali goryczy porażki.

Korzystna fuzja
KARPACZ Sukcesy połączonych klubów

Latem tego roku sekcja tenisa ziemnego Family Te-
nis Camp z Ściegien połączyła się z podobną sekcją 
Śnieżki Karpacz, co spowodowało powstanie nowego 
klubu o nazwie: KS Śnieżka Karpacz Family Tenis 
Camp Ścięgny.

SOBOTA 13 X
– piłka nożna, 14. kolejka IV ligi, Karkonosze Jelenia Góra - Orla Wąsosz, godz. 15., stadion 
przy ul. Złotniczej
– piłka ręczna, 8. kolejka ekstraklasy kobiet, KS Finepharm Carlos Jelenia Góra - Start 
Elbląg, godz. 17., hala przy ul. Złotniczej,

NIEDZIELA 14 X
– koszykówka kobiet, liga młodziczek, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS MOS 
Wrocław, godz. 11., sala Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morcinka
– koszykówka kobiet, liga juniorek, MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - Szprotavia 
Szprotawa, godz. 13.15, sala SP nr 10 przy ul. Morcinka
– piłka nożna, 11. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów, Karkonosze Jelenia Góra - Polonia 
Świdnica, godz. 11. i 13.15, stadion przy ul. Złotniczej
– piłka nożna, 12. kolejka ligi okręgowej, Lotnik Jeżów Sudecki - Włókniarz Mirsk, godz. 
15., stadion w Jeżowie przy ul. Sportowej
– płka nożna, 10. kolejka klasy B, KS Maciejowa - Orły Lipienica, godz. 15., boisko w 
Maciejowej

(KED)

KALENDARIUM

Aktualnie trwa nabór dzieci 
(już od 5 lat) i młodzieży do 
sekcji tenisa ziemnego nowego 
klubu. Zajęcia prowadzi Leszek 
Wożniewski, który wyszkolił już 
wielu czołowych, krajowych 
tenisistów. Są też już pierwsze 
sukcesy. Karolina Szmit  2 
września w Piotrkowie Trybu-
nalskim zdobyła tytuł mistrza 
Polski w kategorii dzieci do 
lat 8.

Klub ma szansę na 
dynamiczny rozwój . 
Posiada pięć kortów, 
w tym trzy kryte, a 
więc czynne przez 
cały rok. Zarząd klu-
bu zamierza stworzyć 
silny klub tenisowy 
na wzór podobnych 

działających w Czechach, gdzie 
odbywa się w ciągu roku wiele 
turniejów dla młodzieży.

 (JEN)

Karolina Szmit zdobyła 
tytuł mistrza Polski 
tenisa ziemnego w 

kategorii dzieci do lat 8.

Liczyły się koncentracja i doświadczenie
REGION Łowczy z byłego jeleniogórskiego rywalizowali o puchar prezydenta
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Zmagania tym razem odbyły się 
w Mroczkowicach. Były kolejną oka-
zją do sprawdzenia bacznego oka i 
celnych rąk strzelców. W zawodach 
wystartowało dwudziestu czterech 
zawodników wchodzących w skład 
ośmiu drużyn.

W klasie mistrzowskiej najlepszy 
okazał się Damian Rusinek, w 
powszechnej – Wiktor Marconi. 
Zespołowo w klasie powszechnej 
najlepiej wypadli zawodnicy z Koła 
Łowieckiego „Cietrzew”, a w klasie 
mistrzowskiej Koło Łowieckie „Wie-
niec” ze Świeradowa Zdroju.

Z roku na rok zawody strzeleckie 
przyciągają coraz większa licz-
bę uczestników. Z zawodnikami, 
którzy walczyli w dwóch klasach: 
powszechnej i mistrzowskiej, w tym 
roku przyjechali również członko-
wie ich rodzin, którzy kibicowali 
przy poszczególnych rozgrywkach.

- Jestem bardzo dumna ze swoje-

go męża – powiedziała Agnieszka 
Marconi. – Cieszę się, że mogłam 
przyjechać tu z dziećmi i spędzić tak 
miło czas.

– Tłumnie przybyli na zawody 
strzelcy z okręgu jeleniogórskiego, 
ze Szklarskiej Poręby, ze Świeradowa 
Zdroju i ze Zgorzelca – powiedział 
Wiktor Marconi. – Zawiodła nato-
miast strona bolesłąwiecka.

Każdy z zawodników miał do po-
konania kilka konkurencji. Najważ-
niejsza była celność, opanowanie 
oraz doświadczenie.

- W konkurencjach śrutowych za-
wodnicy strzelali do makiety zająca i 
do rzutków, w ramach konkurencji 
kulowych ich celem była makieta 
dzika, rogacza oraz lisa – mówi Hen-
ryk Szczygóra, sędzia III Otwartych 
Zawodów Łowieckich.

Każda konkurencja była punk-
towana, o zwycięstwie decydował 
wynik końcowy. 

Pierwsze miejsce w klasie mi-
strzowskiej wywalczył Damian 
Rusinek, drugie zajął Józef Liczner, 
a na trzeciej pozycji pojawił się 
Wojciech Karp. W klasie powszech-
nej natomiast pierwsze miejsce 
wystrzelał Wiktor Marconi, obok 
niego na drugim miejscu stanął 
Grzegorz Pogorzelski. Trzeci był 
Paweł Liczner.

W tym roku sporo zmian poja-
wiło się w klasyfikacjach ogólnych, 
gdzie zmienił się skład osobowy. 
Wiktor Marconi opuścił drużynę „ 
Głuszca”, która w tym roku zamiast 
pierwszego miejsca, jak to było 
do tej pory, zajęła miejsce trzecie. 
Nowym kołem łowieckim Wiktora 
Marconiego, będzie teraz koło ło-
wieckie „Wieniec”, które - jak mówi 
zawodnik - nie ma jeszcze takiego 
przebicia jak „Głuszec” a mino to w 
tym roku zajęło drugie miejsce.

Zwyciężyła natomiast załoga ze 
Zgorzelca, która do zawodów przy-
gotowuje się niemal przez cały rok.

- Jeździmy po całej Polsce podno-

sząc swoje kwalifikacje strzeleckie, 
organizujemy zawody w naszym 
okręgu dla bardzo szerokiej rzeszy 
myśliwych i poza zwyciężaniem w 
zawodach mamy na celu propago-
wanie tego sportu w rodzinach my-
śliwych – powiedział Józef Liczner, 

łowczy z Koła Łowieckiego „Wieniec” 
Zgorzelcu.

Na zawody przybył również pre-
zydent miasta Jeleniej Góry Marek 
Obrębalski, który co prawda nie 
wystartował, ale osobiście wręczył 
puchary i dyplomy. Dziękując za 

zaproszenie obiecał, że przy dzie-
więćsetleciu Jeleniej Góry postara 
się, aby mieszkańcy mogli zobaczyć 
perfekcję strzelania zawodników, 
jaką mógł sam zaobserwować 
podczas imprezy.

Angela

Zakończyły się III Otwarte Indywidualne Strzeleckie Zawo-
dy Sportowe. Nie zabrakło niespodzianek.

Doral Nysa Kłodzko był zdecydo-
wanie najbardziej wymagającym 
rywalem z jakim w tym sezonie 
przyszło się mierzyć jeleniogórza-
nom. Podopieczni trenera Irene-
usza Taraszkiewicza doskonale 
pamiętali, że w poprzednim se-
zonie dwukrotnie musieli uznać 
wyższość Nysy i bardzo chcieli 
się teraz zrewanżować. Kluczem 
do wygranej była znakomita gra 
graczy obwodowych, a zwłaszcza 
Krzysztofa Samca i Grzegorza 
Terlikowskiego. Słabiej niż oczeki-
wano wypadli koszykarze wysocy, 
a zwłaszcza Jakub Czech.

Jeleniogórzanie rozpoczęli mecz 
słabo. Przez pierwszą i początek 
drugiej kwarty znacznie lepiej 
prezentowali sie goście z Kłodzka, 
którzy mieli zbyt wiele swobody 
w ataku. Pierwszą kwartę Sudety 
przegrały 21:26. W 13 min. Nysa 
wygrywała już nawet 32:23. Na 
szczęście w tym momencie ze zna-
komitej strony pokazał się Grzegorz 
Terlikowski, który mecz rozpoczął 
na ławce rezerwowych. To głównie 
dzięki jego punktom gospodarze 
nie tylko odrobili straty ale po 20 
min prowadziły 49:43.

W 3. kwarcie oba zespoły znacz-
nie więcej uwagi przywiązywały 
do obrony, stąd też zdobywanie 
punktów przychodziło im znacznie 
trudniej. Trzecia odsłonę goście 
wygrali 15:11 i przed decydującymi, 
ostatnimi 10 minutami jelenio-
górzanie wygrywali tylko 60:58. 
Pierwsze pięć minut ostatniej 
kwarty były bardzo wyrównane. 
Potem kilkupunktową przewagę 
osiągnęły Sudety, które w 37 min 

po rzucie za 3 punkty Terlikow-
skiego prowadziły już 76:70. Nie 
oznaczało to jednak koniec emocji, 
gdyż goście ruszyli i na nieco ponad 
minutę przed końcem przegry-
wali już tylko 78:79. Co gorsze, 
obydwaj podstawowi gracze 
podkoszowi jeleniogórskie-
go zespołu Jakub Czech i 
Jarosław Wilusz opuścili 
parkiet za 5 przewinień. 
W t ym momencie 
szkoleniowiec Sude-
tów I. Taraszkiewicz 
zdecydował się na 
pokerową zagrywkę. 
Wystawił na parkiet za-
miast przygotowanego 
już do zmiany wysokiego, 
ale mało ogranego Rafała 
Chmielińskiego, bardziej do-
świadczonego Krzysztofa Samca. 
W tym momencie w składzie jele-
niogórzan było aż czterech niskich 
graczy i zaledwie jeden wysoki. 
Kapitan Sudetów na 45 sekund 
przed końcową syreną odpłacił 
się swemu trenerowi za zaufanie 
rzucając celną trójkę, co właści-
wie zadecydowało o wygranej  
gospodarzy. W końcówce goście 
próbowali jeszcze odwrócić losy 
rywalizacji taktycznymi faulami, 
jednak Sudety nie straciły przewagi 
i ostatecznie wygrały 86:82.

Sudety Jelenia Góra - Doral 
Nysa Kłodzko 86:82 (21:26, 
28:17, 11:15, 26:24)

Sudety: Samiec 21, Terlikowski 
19, Wilusz 12, Niesobski 12, Mat-
czak 11, Skrzypczak 6, Czech 5.

(KED)

1.AZS PO Opole  3     6     248:181
2.Sudety Jelenia Góra 3     6     250:187
3.Pogoń Prudnik 3     5     255:204
4.MKKS Zabrze  3     5     253:227
5.Open Basket Pleszew 3     5     238:227
6.UKKS 2000 Leszno 3     5     204:201
7.Doral Nysa Kłodzko 3     4     222:226
8.AZS PP Poznań 3     4     211:229
9.AZS Szczecin  3     4     211:232
10.AZS OSRiR Kalisz 3     4     196:223
11.Spójnia Stargard Szcz. 2     3     136:115
12.VB Leasing Siechnice 2     3     126:127
13.Śląsk II Wrocław 3     3     178:253
14.Olimpia Legnica 3     3     160:256

Tabela II Ligi koszykarzy:

Wyniki innych meczów:
AZS PP Poznań – AZS PO Opole          67:90
UKKS  2000 Leszno – AZS OSRiR Kalisz  63:82
Śląsk II Wrocław – Open Basket Pleszew  65:79
AZS Szczecin – MKKS Zabrze                 74:91
Pogoń Prudnik – Olimpia Legnica            93:50
Spójnia Stargard Szczeciński – VB Lesing Siechnice 
– mecz zakończył się po zamknięciu numeru

Mariusz Matczak pomógł swojej drużynie 
w odniesieniu zwycięstwa nad Nysą

Zbiorowe zdjęcie uczestników zawodów
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Wyrzucą klub z rozgrywek?
REGION Chuligański wybryk piłkarzy

Po meczu pomiędzy Pub Golem Jelenia Góra a Pogonią 
w  Świerzawie kilku zawodników gości pobiło się z 
kibicami i zawodnikami Orła Wojcieszów, którzy 
oglądali to spotkanie.

Do zdarzenia doszło 16 
września w Świerzawie po 
spotkaniu klasy A pierwszej 
grupy pomiędzy miejscową 
Pogonią a Pub Golem, klubem, 
który budzi od lat kontrower-
sje. Chodzi o to, że z tą druży-
ną jeździ spora grupa sympa-
tyków, którzy nie stronią od 
piwa i mocnych trunków. Całe 
szczęście nad tym trudnym do 
opanowania towarzystwem 
panuje cieszący się uznaniem 
– człowiek orkiestra klubu 
– Lech Walczak, zwany Walu-
siem. Jednak akurat po tym 
meczu nie schodził z zawod-
nikami do szatni i. . .  stało 
się. Kiedy jeleniogórzanie 
opuszczali boisko i zmierzali 
przez trybuny grupka kibiców 
i zawodników z Orła Wojcie-
szów popchnęła prezesa Pub 
Gola. To wystarczyło, by kilku 
zawodników gości poturbowa-
ło wojcieszowian.

W efekcie wydział gier i 
dyscypliny OZPN ukarał Pio-
tra Zielińskiego i Tomasza 
Walczaka zakazem gry przez 
trzy miesiące, a przez miesiąc 
nie wystąpią na boisku: Piotr 
Zimorski, Andrzej Ambro-

ży, Piotr Kaczmarek i Piotr 
Grzyl. 

–  Zawodnicy po meczu 
powinni pójść do szatni i 
nie reagować na zaczepki 
kibiców. Moich chłopaków 
spotkała kara za to, że tak nie 
postąpili. Postaram się, by do 
tego już nigdy nie doszło. W 
tym przypadku nasi kibice, 
budzący tyle kontrowersji, nie 
zachowali się źle podczas tego 
spotkania i po meczu. Byli 
już w autobusie, gdy doszło 
do „zadymy” sprowokowanej 
zresztą przez zawodników i 
kibiców Orła Wojcieszów – po-
wiedział Lech Walczak.

– Powiedziałem ostatnio Le-
chowi Walczakowi, z którym 
się znamy od piaskownicy, że 
dłużej takiego zachowania 
jego kibiców i zawodników 
nie będziemy tolerować. Jeśli 
podobny incydent się powtó-
rzy, może się stać z Pub Golem 
to samo, co stało się przed 
laty z Chmielanką Chmieleń i 
niedawno z Sudetami Giebuł-
tów, które zostały wycofane z 
rozgrywek.

(JEN)

Ustąp aby zwyciężyć
JELENIA GÓRA Dlaczego ju jitsu jest i będzie mało znaną sztuką walki?

Ju jitsu jest tradycyjną staro-
japońską sztuką walki, której 
historia sięga 2000 lat wstecz. W 
dawnych czasach jej uprawianie 
było zarezerwowane dla samu-
rajów. Śmiało można je nazwać 
matką innych systemów walki, 
gdyż swoje korzenie znajdują 
w nim takie systemy walki jak 
judo, aikido, karate i inne. Co 
ciekawe ju-jitsu jest w stosunku 
do innych sztuk walki mało 
znane i nagłośnione. Wynika 
to z przekonania jej  mistrzów, 
aby pozostało przede wszystkim 
drogą i filozofią życia nie zaś tylko 
dyscypliną sportową. Ta sztuka 
walki polega na natychmiasto-
wym obezwładnieniu napastnika 
(napastników) wykorzystując do 
tego techniki rzutów, bolesnych 
dźwigni, czy też ciosów, kopnięć 
i ucisków na wrażliwe miejsca na 
ciele człowieka. Naczelna zasada 
ju - jitsu brzmi „ustąp aby zwycię-
żyć” gdyż technika polega na tym, 
aby wykorzystać energię prze-
ciwnika. Przy swojej ogromnej 
skuteczności, jest stosunkowo ła-

twą do nauki formą samoobrony, 
wykorzystującą raczej zręczność 
i spryt niż moc i brutalną siłę. W 
tej sztuce walki dla ćwiczących 
nie ma ograniczeń, co do wieku, 
wagi ciała, płci czy też spraw-
ności fizycznej. Systematyczny 
trening pozwala przez długie 
lata utrzymać dobrą 
formę fizyczną. Bar-
dzo istotnym faktem 
jest to, że ju jitsu, co 
znaczy po japońsku 
sztuka miękkiego 
ustępowania, jest 
s y s t e m e m  wa l k i 
defensywnej – czyli 
służy do obrony w 
sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia. 
Jest przy tym bardzo 
skuteczne, znalazło 
z a s t o s owa n i e  w 
siłach specjalnych 
wojska i policji na 
całym świecie.

W Jeleniej Górze ju 
- jitsu uprawiane jest 
od 1993 roku, kiedy 

to z inicjatywy sensei Janusza 
Malczewskiego 3 dan JJ, powoła-
no do życia Sudecki Okręg Ju Jitsu. 
Zrzesza on w swoich szeregach 
dzieci, młodzież oraz osoby doro-
słe z miasta i okolic. Przez 14 lat 
działalności przez jego  szeregi 
przewinęło się kilkuset adeptów 
ju-jitsu. SOJJ jest oficjalnym re-
prezentantem Polskiej Akademii 
Ju Jitsu – organizacji scalającej 
w swoich strukturach centra, 
okręgi i sekcje ju jitsu z terenu 
kraju oraz z zagranicy. Studen-
ci SOJJ wielokrotnie uczestni-

czyli w zawodach sportowych 
organizowanych zarówno na 
szczeblu okręgu jak i o randze 
mistrzostw Polski. W okresie 
letnim dla osób zrzeszonych w 
SOJJ organizowane są obozy 
szkoleniowe. Instruktorzy szkół-
ki przeprowadzili pięć edycji 
kursów samoobrony dla kobiet, 
które cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Przeszkolono na 
nich w sumie ok. 400 pań.

(KED)

W dawnych wiekach ju - jistsu było tajemną sztuką walki 
zastrzeżoną dla japońskich samurajów. Dziś jest wyko-
rzystywane przez elitarne jednostki antyterrorystyczne, 
jednak jego tajniki może zgłębiać każdy niezależenie od 
wieku i stanu zdrowia.

Zawodnicy Sudeckiego Okręgu Ju Jitsu
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Mistrzyni stawia na rodzinę

JELENIA GÓRA Elżbieta Trześniewska nie zagra  
w Kolegium Karkonoskim

Niepowodzeniem zakończyły się, podejmowane przez 
klubowych działaczy próby przekonania do występów 
w AZS Kolegium Karkonoskim Jelenia Góry Elżbiety 
Trześniewskiej.

Pochodząca z Jeleniej Góry 
koszykarka, która w przeszłości 
występowała m.in. w Polfie Pabia-
nice, CCC Polkowice, Wiśle Kra-
ków i ma na swym koncie tytuły 
mistrzyni Polski oraz mistrzyni 
Europy, wobec arcytrudnej sy-
tuacji kadrowej jeleniogórskiej 
drużyny mogła być znaczącym 
wzmocnieniem. – Ela, która po 
poprzednim sezonie postanowiła 
zakończyć karierę, niestety nie 
dała sie przekonać do zmiany tej 
decyzji – mówi wiceprezes Kole-
gium Karkonoskiego Eugeniusz 
Sroka. – Oświadczyła, iż nie jest 
zainteresowana grą w jakimkol-
wiek klubie i chce się poświęcić 
całkowicie rodzinie.

Nie jest jednak wykluczone że 
jeleniogórscy kibice będą mieli 
okazje podziwiać Trześniewską 
na parkiecie podczas zaplanowa-
nego na maj 2008 roku jej meczu 
pożegnalnego. Będzie on jednym 
z elementów obchodów 900-lecia 

Jeleniej Góry. Włodarze AZS KK 
planują zaprosić do udziału w 
tym wydarzeniu wiele zawodni-
czek, które w przeszłości grały z 
Elżbietą Trześniewską.

Odrzucenie propozycji gry w 
AZS KK przez Trześniewską nie 
wyczerpuje niestety listy złych 
informacji dla jeleniogórskich 
kibiców. Kontuzja kolana jakiej 
doznała podczas Uniwersjady 
w Bangkoku Magdalena Ga-
wrońska okazała sie na tyle 
groźna, że zawodniczka musi 
sie poddać zabiegowi artroskopii 
kolana. Po nim co najmniej przez 
miesiąc, będzie wyłączona z gry 
i treningów. Być może w klubie 
pojawi się koszykarka z Czech. 
– Jesteśmy w trakcie rozmów z 
koszykarką zza naszej południo-
wej granicy, która występuje na 
pozycji skrzydłowej – zdradza Eu-
geniusz Sroka. – Na razie jednak 
za wcześnie na szczegóły.

(KED)

Zaproszenie dla siatkarzy
Organizatorzy rozgrywek 

zapraszają do udziału zespoły 
nie zrzeszone w PZPS. Zgło-
szenie zespołu do rozgrywek 
w terminie do 18 października 
należy przesłać pisemnie na 
adres :TKKF „ORLE” Marian 
Mójta 58-500 Jelenia Góra 

ul.Piotra Skargi 2 lub e-mail: 
tem@poczta.tp.pl.  Tel/fax 
(075) 75 25 789, kom. 782 
496 561 

Opłata wpisowa wynowi 
300 zł od drużyny.

(KED)

Pływali 
jak delfiny

Młodzieżowy Klub Spor-
towy „Jedenastka” Jelenia 
Góra był organizatorem VII 
zawodów Pływackie Pogra-
nicza, które odbyły się na ba-
senie Szkoły Podstawowej. 
W rywalizacji uczestniczyło 
około stu zawodników z : Lu-
bania, Bolesławca, Rudnej, 
Kudowy Zdrój, Wałbrzycha 
i Jeleniej Góry. 

Poziom ry walizacji był 
bardzo wysoki, a czasy ja-
kie uzyskiwali pły wacy i 
pływaczki jak na początek 
sezonu były bardzo dobre W 
imprezie korzystnie wypadli 
gospodarze. Spośród zawod-
ników MKS „11” triumfowa-
li: Iwona Żaba na 50 metrów 
stylem motylkowym, Maciej 
Wołodźko na 50 m. st. motyl-
kowym, Kamila Włostowska 
na 50 m. st. klasycznym, 
Arek Kościewski na 50 m. st. 
klasycznym, Magda Zator na 
50 m. st. dowolnym, Kamila 
Włostowska na 100 m. st. 
zmiennym i M. Wołodźko na 
100 m. st. zmiennym.Drugie 
lokaty zajęli: Karolina Le-
wińska na 50 m. st klasycz-
nym i 100 m. stylem zmien-
nym oraz Kamil Fronia na 
50 m. st. dowolnym, zaś na 
najniższym miejscu podium 
uplasowali się M. Zator na 
100 m. st. zmiennym, Iwona 
Żaba na 50 m. st. dowolnym 
i Sylwia Zarzeczna na 50 m. 
st. motylkowym.

(KED)

Przebudzenie 
Rozy

BOLKÓW Wypunktowali rywala jak rasowy bokser

W meczu 10. kolejki  ligi okręgowej Lotnik 
Jeżów Sudecki pokonał na wyjeździe Piasta 
Bolków 3:0 (2:0).

Wynik może sugerować, że 
było to jednostronne widowisko. 
Przeciwnie: mecz był bardzo 
wyrównany. Na małym boisku 
w Bolkowie było dużo walki. O 
wygranej Lotnika zdecydowało  
większe doświadczenie. Pod-
opieczni trenera Marka Herz-
berga zachowali się jak rasowy 
bokser i wypunktowali rywala, 
skrzętnie wykorzystując stwo-
rzone sytuacje podbramkowe. 
Dwa razy na listę strzelców wpisał 
sie najlepszy snajper Lotnika z 
poprzedniego sezonu Jarosław 
Kondraciuk. Gracz ten ostatnio 
znajdował się w nie najlepszej 
dyspozycji i być może spotkanie w 
Bolkowie będzie początkiem jego 
powrotu do wysokiej formy.

P i e r w s z e g o 
gola popularny 
Roza zdobył już w 
8 minucie gry wyko-
rzystując sytuację sam 
na sam z bramkarzem 
gospodarzy. Napastnik 
Lotnika skorzystał w tym 
przypadku z  prezentu od 
obrońcy z  Bolkowa Grze-
gorza Kaczmarczyka, 
który wybijając piłkę z 
własnego pola karne-
go trafił w jego nogę. 
Tuż przed przerwą dru-
giego gola dla gości zdobył 
z rzutu wolnego z odległości około 
20. metrów niezawodny Dariusz 
Marciniak. W 56. min. Lotnik pro-
wadził już 3:0, a zdobywcą bramki, 
po dokładnym podaniu Michała 
Zielińskiego, był Kondraciuk W 
końcówce gospodarze ruszyli do 
zdecydowanych ataków, w efekcie 
wywalczyli w 70. min. rzut karny 
po faulu na Pawle Kościeleckim. 

Do wykonywania jede-
nastki podszedł Adam 
Strzelecki jednak po 
jego uderzeniu bram-
karz gości Jan Sza-
ciłło sparował piłkę 
przed siebie, a dobitka 

Grzegorza Korendała z 
6 metrów była niecel-
na. Innej sytuacji dla 

Piasta nie wykorzystał 
Klimek trafiając z rzutu 

wolnego w poprzeczkę.
Piast Bolków – Lotnik Je-

żów Sudecki 0:3 (0:2)
Bramki: Kondraciuk 8 i 56 

min. i Marciniak 44 min.
Lotnik: Szaciłło – Turczyk, Wi-

niarski, Zwierzyński, Marciniak, 
Hamowski, Kraiński (Gołąb 57 
min.), Bojanowski (Stępniak 84 
min.), Zieliński, Kondraciuk (Za-
wadzki 67 min.), Kowalski-Ciepiela 
(Kaczmarski 80 min.).

(KED)

Wyniki innych meczów:
Gryf Gryfów Śl. – Sparta Zebrzydowa         2:0
Pogoń Markocice – Twardy Świętoszów     0:1
Czarni Lwówek Śl. – Apis Jędrzychowice   6:0
Łuzyce Lubań – Granica Bogatynia           2:1
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ELEKTRONIKA
KUPIĘ

Cb Radio i antenę - Tel. 0 507 930 
010

Kupię drukarkę - Tel. 0 663 361 293
Sprawny komputer do 500 zł, może być 

z monitorem. Cały zestaw do 600 zł. – Tel. 
0 661 546 045 może być sms z danymi 
technicznymi

Monitor 17 cali w cenie do 50 złotych 
- Tel. 0502 783 521

Skup telefonów komórkowych nowych 
bądź w stanie dobrym, aparatów cyfrowych 
- Tel. 0 514 770 272

Tanio (do 200zł) subwoofer aktywny do 
kina domowego – Tel. 0 504 598 471 

Wyświetlacz do Motoroli e398 – Tel. 0 
512 962 277 lub 075 754 33 61

Wzmacniacz samochodowy tani – Tel. 
0 511 521 392 gg: 3227650

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM

Aparat cyfrowy ( lustrzanka ) Nikon D 
70 + obiektyw Nikon DX 18 - 70 + filtr UV 
Super HMC HOYA + karta CF 1 GB . Aparat 
niewiele używany w bardzo dobrym stanie 
- całość 2000 zł. - Tel. 0 508 082 888 
lub jack011@wp.pl

Lampę  Nikon SB - 800 ( najwyższy 
model) na rocznej gwarancji. Cena 1200 
zł. - Tel. 0 508 082 888 lub jack011@
wp.pl

Mini wieżę na 3 CD, 2 kasety, pilot 
– 2x 50W – stan bdb – 150zł – Tel. 0 
608 034 794

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Aparat fotograficzny Samsung d60 
z ładowarką energizer compact z kartą 
pamięci 1GB mało używany na gwarancji 
zakupiony w lipcu tego roku cena 400zł 
– Tel. 0 669 032 235 963

Dysk MAXTOR 40 GB, używany bez 
uszkodzeń sprawny technicznie - Tel. 0 
697 131 022

Laptopa marki HP Pavilion DV6510ew 
Parametry: Dysk twardy 120GB, Procesor 
AMD 1,8x2 2GB RAM, Kata graficzna Ge-
Force 8400, Bluetooth, Wi-Fi, złącze HDMI, 
Nagrywarka DVD monitor 15,4" Kamerka 
internetowa, czytnik lini papilarnych, Laptop 
jest nowy z gwarancją na 2 lata, został 
przeinstalowany system z Vista na XP 
(windows jest czyściutki) Torba, zasilacz, 
oryginalne pudełko - adam.kulczas@wp.pl 
lub GG: 2408286

Kamerę mini dv Panasonic NV- GS17 Tel. 
0 603 332 134

Karta graficzna ATI RADEON 128Mb 
za 100PLN, stan idealny, dorzucę gratis 
procesor AMD Sempron 1,6 z wentylatorem 
- Tel. 0 791 894 829, e-mail: przemys-
lawg@elear.pl

Komputer - Pentium 4 3.0ghz. Karta 
ram 512 mb ddr-2, procesor dwu rdzeniowy, 
hddkaviar 80gb sata, fdd1,44mb, napęd 
optyczny dvd-rw Lg gsa-h12, monitor 17, 
komputer jest mało używany, prawie nowy. 
Tel. 0 606 224 367 969

Komputer z monitorem głośnikami 
myszka klawiatura skanerem jest to komp 
pentium 3 za ok 200 zl – Tel. 0 512 962 
277 lub 75 43 361

■

■

■

■

■

■

■

Komputer prawie nowy z procesorem 
Intel Pentium D820 2 x 2,8 Ghz (dwa 
rdzenie), 1gb ddr2, dysk caviar 200GB, 
grafa. nvida GeForce 7300GT 256mb, 
nagrywarka dvd. gratis monitor crt. cena 
950zł Tel. 0 888 150 758

Komputer z monitorem - komputer z 
monitorem -dane;celeron333.Mh,SD-RAM 
160mb,dysk 3Gb,mysz,klawiatura.kom-
puter sprawny - sprzedam za 120 zł. lub 
zamienię za nowy odkurzacz lub sprawna 
komórkę – Tel. 0 698 674 272 972. 

Komputer zestaw tanio – Tel. 0 668 
321 943

Lampę błyskową CANON SPEEDLITE 
380EX + dyfuzor + pokrowiec + instrukcja. 
100% sprawna działa z cyfrą i anaglogiem 
Tel. 0 695 212 075 krzys_jg@interia.pl

Monitor 17" BELINEA za 100 PLN. Tel. 
0 791 894 829, e-mail: przemyslawg@
elear.pl

Przerabiam wszystkie PSP, niezależnie 
od softu... Naprawa bricków po złym przera-
bianiu... GG: 363568 Tel. 0 504 996 688

Radio CB Cobra 19 DX IV radio kupione 
17.07.07 radio na gwarancji nowe jedynie 
raz rozpakowanie w celu sprawdzenia cena 
220 zł – Tel. 0 606 301 919

Radio JVC do auta jvc 4x50w za 200zł 
czyta mp3 ładny wygląd – Tel. 0 783 
572 254 

Samsung E250 nowy z Ery, nieużywany, 
bateria nie sformatowana. Simlock Era. W 
skład zestawu wchodzi: telefon Samsung 
E250, oryginalna ładowarka i bateria, 
kabel USB, zestaw słuchawkowy, polska 
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna (na 
pełne 24 miesiące) Cena: 420 zł. kom. 696 
428 506 e-mail: kacper77@onet.eu

Samsunga E350 250 zł półtoraroczny 
z wymieniona taśmą wyświetlacza. Telefon 
ma ślady użytkowania trochę wytar ta 
obudowa z tylu lekko pęknięta szybka 
wyświetlacza nie utrudnia to jednak ko-
rzystania z telefonu. Pudło ze wszystkimi 
dokumentami -  gg3350594

Samsunga SGH-U600, prawie nowy 
(miesiąc temu kupiony) Stan idealny...
Komplet(zestaw słuchawkowy, kabel USB, 
ładowarka) + karta pamięci 1GB! Cena 
900zł – Tel. 075 642 35 53

Skaner - sprzedam skaner za ok. 30 zł 
skaner jest prawie nowy – Tel. 0 512 962 
277 lub 075 75 43 361

Radio na mp3 blaupunkt SEATTLE MP74 
w bardzo dobrym stanie żadnej ryski mało 
śmigany przyjechał z Niemiec za 550 zł 
– Tel. 0 515 840 190 gg 6673209

Kamerę - Cyfrowa Panasonic NV-GS17 
Standard Mini DV cena w sklepie 1 379 
zł u mnie do negocjacji w pełni sprawna i 
zadbana – Tel. 0 603 332 134

Komputer Athlon1600XP - tanio spraw-
ny, konfiguracja: Płyta Shuttle AK31 v3.1 
Procesor Athlon 1600XP+ Pamięć Go-
odRAM 512MB(2x256MB) Grafika Leadtek 
WinFast TI2 64MB TV-out Dysk Seagate 
40GB ATA Nagrywarka CD Liteon 52x32x52 
Napęd Toshiba DVD Karta sieciowa Karta 
muzyczna SBlive! Digital5.1 Obudowa + 
zasilacz + FDD1,44MB Klawiatura + mysz 
Monitor CRT Sony G220 17' Cena do 
uzgodnienia – Tel. 0 602 494 918

Laptopa - (ma 3 miesiące, kupiony 
w salonie z gwarancją na 2 lata): - Intel 
Core Duo 1,86MHz - 1024MB DDR2 - 120 
GB HDD - ATI RADEON X2300 (128MB do 
896MB w trybie Hyper Snap - Winodws 
Vista - WIFI + Torba i mysz optyczna gratis 
Cena: bardzo atrakcyjna (tylko 2800zł) 
Kontakt: e-mail: marcin.janicki@poczta.onet.
eu Tel. 0 503 715 094

Sony Ericssona k300 używany w stanie 
bdb. - komplet plus gratis camppa sim-lock 
plus gsm i na ta siec jest jeszcze gwarancja 

■

■

■

■

■

■

■
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na pół roku cena 160zł – Tel. 0 782 468 
668 gadu-gadu 10305087

Sagema myx 5-2 komplet stan dosta-
teczny do wymiany panel cena 60zł – Tel. 
0 782 468 668 gg 10305087

Wzmacniacz XXL 700WAT, model AMP-
444 o mocy 700WAT cztero kanałowy cena 
250 zl – Tel. 0 790 401 367

Zestaw AMD 1700xp - kompletny ze-
staw, 100% sprawny. Procesor AMD Athlon 
xp1700+, 384MB Ram DDR (256+128), 
grafika 64MB, markowy zasilacz 350W, 
nagrywarka CD i DVD, HDD 80GB, mysz 
optyczna, klawiatura ergonomiczna, duża  
"ustawna " obudowa. 480 zł jako bonus/
gratis monitor crt LG 15 " gg:222922 - Tel. 
0 601 540 708

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Posiadam pomieszczenie warsztatowe o 
pow. 100m2 – czekam na propozycję bez 
pośredników  - 2 km od Jeleniej Góry – Tel. 
0 600 625 377

Kiosk „Ruch” – Noskowskiego 8 – Tel. 
0 604 989 026

Czteropokojowe – 114m2 – całe I piętro 
w 3 rodzinnej kamienicy – Dodatkowo ga-
raż, ogródek, 3 piwnice. Znakomita lokaliza-
cja – ul: Słowackiego – Cena okazyjna 275 
tys. – tj. 2400 zł za m2 – pośrednikom 
dziękujemy – Tel. 0 507 932 248

Budynek do remontu na terenie Jelchel-
mu - Tel. 0 506 893 377

Kowary – 3 pokojowe – wysoki parter 
– 65m2 – własne ogrzewanie – piec dwu-
funkcyjny – gazowy. Nowe grzejniki – niski 
czynsz – cena 125.000 – bardzo dobra 
lokalizacja – Tel. 0 507 932 248

Mieszkanie w centrum – 2 pokoje 
37m2, balkon – na ulicy Ptasiej – nowe 
okna PCV, glazura, panele. Ładne – do 
odświeżenia – cena 142 tys. zł – Tel. 0 
660 546 166

1/2 domu w poziomie - Lokalizacja 
- Cieplice Powierzchnia: 130 m2 Cena: 
270.000 Ogród: 300m2 - Jeldom 075 613 
71 11 – Tel. 0 660 397 789

100 m2 centrum - ładne stylowe miesz-
kanie w centrum miasta. Balkon, weranda, 
piwnice. Pilna sprzedaż, tylko 255 tys. zł 
– Tel. 0 691 210 677

2 M 130 tys. - Sprzedam 2 pokojowe 
mieszkanie, pow. 42 m2., ogród, po 
remoncie – Tel. 0 512 033 495

2 pok. okolice Małej Poczty - Przytulne 
mieszkanie w trakcie remontu przy ul 
Wyczółkowskiego. Własne gazowe ogrze-
wanie, balkon, mały ogródek. Możliwość 
uzgodnień dot. wykończenia wnętrza. 
Niski czynsz, fundusz remontowy – Tel. 0 
792 736 644

2 pok w Cieplicach - Mieszkanie dwupo-
kojowe rozkładowe po remoncie .Przedpo-
kój kafle pokoje panele i gładź wymienione 
okna mały balkonik Ogrzewanie gazowe 
, czynsz 120 zł miesięcznie – Tel. 0 507 
758 456

2 pok.- 42m z ogródkiem w Cieplicach 
- Pilnie! Sprzedam Mieszkanie dwupokojowe 
42 m z ogródkiem w Cieplicach – Tel. 0 
502 783 521 

2 pokoje 58m - Mieszkanie w odrestau-
rowanej kamienicy na I p wysoki standard 
na ścianach gładzie, na podłogach deska 
barlinecka , ogrzewanie gazowe, bardzo 
słoneczne ciche. Niskie koszty utrzymania 
ok. 80 zł miesięcznie 200000 – Tel. 0 
663 259 092 

2 pokoje Cieplice - sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Cieplicach, cena 140000 
zł – Tel. 0 500 074 050 

2 pokoje okolica Morcinka - Sprzedam 
mieszkanie 2 pokojowe 38 m2. Dobra 
lokalizacja. Mieszkanie po remoncie –– Tel. 
0  691 210 677

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2 pokojowe blisko centrum - Sprzedam 
mieszkanie 2 pokojowe po remoncie blisko 
centrum. Spokojna dzielnica. Niskie opłaty 
miesięczne – Tel. 0 691 210 677

2 pokojowe mieszkanie - Sprzedam 
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze, Za-
bobrze III. I piętro, pow. 51 m2, rozkładowe. 
Cena 165 000 zł– Tel. 0 504 891 144

2 pokojowe w Jeleniej Górze 135 tys 
- Sprzedam mieszkanie o pow. 42m2 
ogrzewanie gazowe piec 2-funkcyjny na 
parterze z ogrodem bezczynszowe – Tel. 
0 693 056 760 

2 pokojowe Zabobrze - 2 pokojowe na 
Zabobrzu II, 50,5 m, I piętro termomoder-
nizacja , wymienione okna, – Tel. 0 608 
314 654

2 pokojowe 130000 J.Góra - Bardzo 
pilnie i tanio sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe w Jeleniej Górze. Z Ogrodem i altanką. 
Pilnie. Tylko 130.000 zł. Proszę dzwonić - 0 
603 925 484

205 tys. 3 pokojowe na Kiepury - Sprze-
dam mieszkanie 64m2 po remoncie na 
Zabobrzu III. – Tel. 0 694 172 156

3 pok. centrum - duże, rozkładowe, 
na podłogach panele i płytki, na ścianach 
gładzie, okna wymienione, instalacja nowa, 
do wymiany jedynie drzwi wewnętrzne, 
wspólnota mieszkaniowa 50zł/m-ce 
- opłaty stałe + media, parter, jest piwnica, 
ogródek wspólny z sąsiadami, 77m2 
225000zł 0 – Tel. 0 507 758 456

3 pok. 160000zł - po remoncie, 
wszystkie okna wymienione, instalacje 
wymienione, ściany w gładziach, łazienka i 
wc osobno wyremontowane, na podłogach 
panele i kafle, ogródek i 2 piwnice. Miesz-
kanie trzypokojowe rozkładowe – Tel. 0 
507 758 456 

3 pok. parter - 3 pokoje, duże, roz-
kładowe, na podłogach panele i płytki, 
na ścianach gładzie, okna wymienione, 
instalacja nowa, do wymiany jedynie drzwi 
wewnętrzne, wspólnota mieszkaniowa 
50zł/m-ce - opłaty stałe + media, parter, 
jest piwnica, ogródek wspólny z sąsiadami, 
77m2 225000zł - 0 507 758 456

3 Pokoje 77m - 77m po remoncie 
wymienione okna, instalacja elektryczna 
na podłogach panele , kafle na ścianach 
gładzie. Mieszkanie na parterze w cichej 
i zielonej dzielnicy Jeleniej Góry niskie 
koszty utrzymania cena 225000 -– Tel. 0  
663 259 092 

3 pokoje na Zabobrzu II - wysoki stan-
dard 60m 3 pokoje mieszkanie po remoncie 
na ścianach gładzie na podłogach deska 
barlinecka, nowe okna wymienione drzwi 
i ukłucia, kuchnia w zabudowie otwarta na 
salon, szafa typu comandor mieszkanie na 
parterze 233000 – Tel. 0 663 259 092 

3 pokoje ok. AE 77m 3 duże przestronne 
pokoje mieszkanie po remoncie wymienione 
instalacje, okna. na ścianach gładzie, na 
podłogach w pokojach panele, przedpokój 
kuchnia i łazienka w kafelkach . cicha i 
spokojna okolica cena 225000 – Tel. 0 
663 259 092

3 pokojowe 160000 - sprzedam miesz-
kanie 3-pokojowe w Cieplicach, 60 m2, 
niedaleko placu piastowskiego – Tel. 0 
500 074 050

3 pokojowe na Zabobrzu III 205tys 
po remoncie - Sprzedam mieszkanie o 
powierzchni 64m2 rozkładowe, osobno 
łazienka i wc, duży balkon, całość wyre-
montowana. Tel. 0 693 056 760

3 pokojowe okolice Akademii Ekono-
micznej - Ładne 73 m2 - 3 pokojowe miesz-
kanie ze wspólnym zadbanym ogródkiem. 
Własne ekonomiczne ogrzewanie, świetna 
lokalizacja w spokojnej dzielnicy. Okna 
nowe pcv, gładkie ściany, nowa instalacja 
elektryczna – Tel. 0 792 736 644 
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3 pokojowe okolice Małej Poczty - Blok 
58 m2 - do odświeżenia 166 tyś – Tel. 0 
792 736 644

4 pokoje w Szklarskiej Porębie 130tys 
- Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Szklarskiej Porębie Górnej o powierzchni 
80m2. Tel. 0 694 172 156

48m na Orlim - 2 pokoje w 6 rodzin-
nej kamienicy na parterze z ogródkiem 
144000 – Tel. 0 663 25 90 92

56m2 140000zł Cieplice - Sprzedam 
mieszkanie dwa pokoje, rozkładowe, 
mieszkanie na pierwszym piętrze, centrum 
Cieplic. – Tel. 0 507 758 456  

63m, Zabobrze II - 3pok, 63m, duży 
balkon z pięknym widokiem, łazienka oraz 
toaleta osobno, po remoncie nowa arma-
tura, śliczne kafle, kuchnia z zabudową, 
na przedpokoju komandor, na podłogach 
panele ,płytki, parkiet. Cena 225 tys. bez 
pośredników– Tel. 0 500 751 700 

80m2 Szklarska Poręba 130tys. - 
Mieszkanie 4 pokojowe bezczynszowe 
w Górnej Szklarskiej Porębie. Tel. 0 694 
172 156

95000 kawalerka - 26m parter w bloku 
po termomodernizacji w Sobieszowie – Tel. 
0 663 259 092

Adaptacja strychu – Tel. 0 600 052 
204

Atrakcyjne 2 pokojowe 1 piętro - po 
kapitalnym remoncie bez czynszowe, 
ciepłe, ciche. cena 167tys. – Tel. 0 668 
321 943

Bliźniak Piechowice - sprzedam bardzo 
ładny dom w zabudowie bliźniaczej w 
Piechowicach, z ładną działką, dobry stan, 
niedrogo, – Tel. 0 500 074 050 

Centrum 2550zł/m2 - Rozkładowe 
mieszkanie na I piętrze, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, 100m2. Zachowane piękne 
parkiety dębowe oraz poniemieckie piece 
kaflowe. Atrakcyjna lokalizacja idealne 
na biuro/kancelarię!!! Cena 255.000zł 
2550zł/m2 – Tel. 0 501 181 875

Cieplice Dom 380 tyś - Sprzedam dom 
w Cieplicach, w cichej , spokojnej dzielnicy, 
pow. ok. 160 m2, działka 550 m2. – Tel. 
0 512 033 495

Czteropokojowe mieszkanie Cieplice 
- pow.65,5m2 na drugim piętrze. Nowa 
stolarka okienna, na podłogach w pokojach 
oraz ku panele, w łazience i wc kafle. 
Mieszkanie bardzo ciepłe, coroczne zwroty 
w wysokości ponad 600 zł, czynsz 360 zł. 
Możliwość przejęcia dzierżawy działki. Do 
mieszkania przynależą 3 piwnice. Cena: 
223 000 zł – Tel. 0 792167494 

Czteropokojowe Słowackiego tanio 
- Duże mieszkanie-114 m2,zlokalizowane 
przy ul. Słowackiego na 1-pietrze 3-
rodzinnej,solidnej kamienicy do mieszkania 
należy garaż, ogródek i 3-piwnice. Okazyjna 
cena - tylko 275 tys. – Tel. 0 757 525 650 
- Pośrednikom dziękuje 

Dom - Cieplice 200m w Cieplicach 
cena 350.000,ogród, garaż – Tel. 0 600 
052 204

Dom - oferta specjalna - Klient obniżył 
cenę domu wraz z zabudowaniami położo-
nego w Jeleniej Górze, nr oferty 157 JGC 
1300V08– Tel. 0 508 439 665

Dom 400 tys. - Pilnie sprzedam dom w 
Wojcieszycach, widok na całą panoramę 
Karkonoszy, pow. ok. 280 m2, działka 45 
arów. – Tel. 0 512 033 495 

Dom blisko Jeleniej - Sprzedam dom o 
pow. 186 m2 z balkonem oraz tarasem z 
wyjściem na piękny ogród o pow. 500 m2. 
Ogrzewanie tradycyjne (piec węglowy). 
Parter: trzy pomieszczena gospodarcze, 
garaż. I piętro: przedpokój, salon, kuchnia 
z jadalnią oraz wc, II piętro: trzy pokoje 
oraz duża łazienka. Cena: 413 000 zł (do 
negocjacji) – Tel. 0 792167494 
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Maksimum 160 znaków  
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana], 
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne 
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie

Zamawiający:

Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

 

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNEBEZPŁATNY

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

1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon 
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do  wypełnionego kuponu dołączyć 
odpowiednią liczbę kuponów ( wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem, 
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
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Dom Cieplice 380 tys. - Sprzedam dom 
w Cieplicach, w cichej, spokojnej dzielnicy, 
pow. 160 m2, działka 550 m2. – Tel. 0 
512 033 495

Dom do wykończenia - Do sprzedania 
dom do samodzielnego wykończenia w Woj-
cieszycach. Piękna działka z widokami na 
góry. Powierzchnia domu 160mkw działki 
1300mkw - Tel. 0 508 240 831

dom i działka 0,8 ha - Oferujemy dom 
wiejski po remoncie na działce o powierzch-
ni 0,8 ha. Piękny widok na Izery – Tel. 0 
508 439 665 

Dom Michałowice - Pięknie położony 
dom w Michałowicach na działce 7000mkw. 
12pokoi, jadalnia, stołówka balkony, basen. 
Wszystkie media, gaz. Cena 1mln PLN– Tel. 
0 75 41 227, 0 693 400 805

Dom niedrogo - Sprzedam dom w okolicy 
Jeleniej Góry. Duży , ładny z działką 1000 
m2. Przedwojenny. – Tel. 0 603 925 484

Dom Sobieszów / 280 tyś - Pilnie 
sprzedam dom w Sobieszowie, pow. 170 
m2, parter/ korytarz, kotłownia, piwnica, I 
piętro salonik, 2 pokoje, łazienka, II piętro 
salonik, 2 pokoje, łazienka, możliwość 
zrobienia 2 mieszkań, mały ogródek, garaż, 
cena 280 tyś. – Tel. 0 512 033 495

Dom w Cieplicach - Dom na działce 
700mkw.PARTER:3pokoje,kuchnia,łazien
ka,hol,przedpokój,kotłownia z co gaz., su-
szarnia, garaż(2 bramy) 1piętro: 4 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, łazienka, taras 44m2 
.Dom w całości ocieplony. Cena 410tyś. 
– Tel. 0 693 400 805, 075 754 12 27 

Dom w Kaczorowie - Mam do sprzedania 
dom w Kaczorowie, 20km od Jeleniej Góry, 
przy domie jest stodoła + dwie działki (14 i 
16 arów). flover_@buziaczek.pl

Dom w Karpnikach - Dom w stanie suro-
wym częściowo zamkniętym w Karpnikach. 
Powierzchnia 140 m2 , działka 600 m2, 
cena 33 tys. – Tel. 075 75 251 21

Dom w Maciejowej - Dom o powierzchni 
220 m2 z prawie hektarową działką 
przylegającą do drogi na Wrocław. - – Tel. 
0 508 240 822

Dom w stanie surowym - Dom w stanie 
surowym otwartym na działce o pow. 800 
m2 z pięknym widokiem na panoramę 
Karkonoszy w malowniczych okolicach 
Jeleniej Góry. Tel. 0 663 577 473

Dom w Zachełmiu. - Bardzo ładnie 
położona nieruchomość składająca się z 
dwóch domów położona na działce 1811 
m2. – Tel. 0 508 240 822 

Dom wiejski stodoła - Dom wiejski ze 
stodołą, 18 km od Jeleniej Góry działka 
2000 m, widoki na Karkonosze – Tel. 0 
511 089 923 - NKoferty@op.pl 

Dom z pięknym widokiem. - Sprzedam 
dom, pow. 280 m2, działka 45 arów, piękne 
widoki, Wojcieszyce, cena 400 tys. – Tel. 
0 512 033 495

Dwa poziomy 51m/2 Zabobrze - Mam 
do sprzedania mieszkanie na Zabobrzu 
51m/2 dwa poziomy, kuchnia z aneksem 
i pokuj z łazienką, niskie kondygnacje, 
spokojna i cicha część Zabobrza, blok z 
cegły, rok budowy 2002,cena 167000zł. 
- Tel. 0 662 009 700

Dworek 20km od JG - Rezydencja 
położona w Leszczyńcu między Kowarami 
a Kamienną Górą. Po kapitalnym remoncie. 
12pokoi, 2kuchnie, 3łazienki, CO na olej 
opałowy, garaż wolnostojący na 3 samo-
chody, działka 1,3hra.Cena 1mln PLN – Tel. 
0 693 400 805, 075 75 41 227, – Tel. 0 
695 400 566

Dwupokojowe na Orlim - Mieszkanie 2 
pokojowe na parterze 48m do częściowego 
remontu cena 144000 – Tel. 0 603 
788 610

Dwupokojowe na Zabobrzu - 2 pokojowe 
na 4 piętrze 37m cena 139000 – Tel. 0 
603 788 610

Dwupoziomowe na Zabobrzu 190.000 
- Mieszkanie dwupoziomowe na Zabobrzu 
położone na II-piętrze w wysokim standar-
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dzie, 52m2, kuchnia otwarta sypialnia z 
komandorem i pokój kąpielowy. Ogrzewanie 
miejskie. Pilna sprzedaż, cena 190.000, 
do zasiedlania natychmiast – Tel. 0 509 
057 037 

Działka Jelenia Góra - Tanio - Sprzedam 
działkę zabudowaną o powierzchni około 
1000 m2 w Jeleniej Górze . Uzbrojona. Tylko 
65.000 zł – Tel. 0 603 925 484

Działka 17 arów - Witam mam do 
sprzedania uzbrojoną działkę budowlaną 
w Komarnie w wielkości 17 arów – Tel. 0 
603 313 486 

Działka 5 km od centrum - oferujemy 
piękną działkę 6000 m2, z warunkami 
zabudowy i dużym oczkiem wodnym 
położoną 5 km od centrum Jeleniej Góry. 
– Tel. 0 508 439 665

Działka budowlana 4000 m2 135 
000zł - Działka budowlana z zezwolenie 
na budowę. 6 km od Jeleniej Góry, dojazd 
szutrowy, prąd, woda, bardzo ładny widok 
na góry– Tel. 0 508 240 831 

Działka budowlana o powierzchni 1800 
m2 w Mniszkowie (Rudawy Janowickie) 
– Tel. 0 508 240 822

Działka ogrodowa - Sprzedam działkę 
ogrodową - Nad Potokiem - koło Szpitala  
– Tel. 0 600 211 476

Działka plus 2 budynki w Komarnie - Do 
sprzedania działka budowlana + 2 budynki 
woda siła telefon więcej informacji pod 
numerem – Tel. 0 603 313 486

Działka pod bud. wielorodzinne - Działka 
budowlana z przeznaczeniem na budowni-
ctwo wielorodzinne, położona w Cieplicach 
blisko centrum – Tel. 0 507 758 456 

Działka pod usługi - Na usługi komu-
nikacji samochodowej, parkingi, stacje 
paliw, stacje diagnostyczne, usługi hote-
larskiej, gastronomia, handel, urządzenia 
rekreacyjne i sportowe. Prostokątna 100 
na 150m. 14300m2 470000zł – Tel. 0 
507 758 456

Działka w Cieplicach - Sprzedam działkę 
w Cieplicach atrakcyjnie położoną ok. 1000 
m2. – Tel. 0 691 210 677

Działka w Jagniątkowie 3000 m, 50 
zł/m informacje – Tel. 0 607 336 485

Działka w Szklarskiej Porębie - Sprzedam 
działkę w Szklarskiej Porębie na Białej Doli-
nie o pow.2ha – Tel. 0 505 089 709

Działka w Ścięgnach - Działka budow-
lana, widok na góry, blisko miasteczka 
kowbojskiego, kształt prostokątu, wszyst-
kie media na działce Prawie 2000m2 
- 200000Zł – Tel. 0 507 758 456 

Działka Wojcieszyce - 3000 m2, 25 zł/ 
m2 - Tel. 0 691 210 677

Działka - budowlana w Nowych Jaro-
szewicach koło Bolesławca sprzedam. 
przy bocznej ulicy, wszystkie media. cena 
42 tys.- Tel. 075-75-42-996, - Tel. 0 
605-638-349

Działka 3000 m.kw -  ładnie położona 
w Rudawach Janowickich, - Tel. 0 515 
285 786 

Działka budowlaną z rozpoczętą budową, 
piękny widok na całe Karkonosze, spokojna 
okolica, okazyjna cena 515 285 786 

Działkę budowlaną 50tys - Działka 
1150m2 z wydanymi warunkami zabudowy 
- Tel. 0 693 056 760

Działki budowlane Jeżów - Sprzedam 
pięknie położone działki budowlane, blisko 
Zabobrza. Widok na panoramę Karkonoszy 
- Tel. 0 501 181 875 

Działki Cieplice - Działki budowlane poło-
żone w Cieplicach, osiedle domków jedno-
rodzinnych o pow. od 870m2 do 1030m2. 
Widok na góry, wszystkie media. Atrakcyjna 
lokalizacja. - Tel. 0 501 181 875

Działki Jeżów - Działki budowlane o 
pow. od 1500m2 do 1800m2. Widok na 
panoramę Karkonoszy. Blisko Zabobrza 
- Tel. 0 501 181 875 

Działki w Cieplicach - Sprzedam działkę 
w Cieplicach ok. 1000 m2, cena 145 zł/ 
m2 - Tel. 0 691 210 677 
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Do sprzedania działki budowlane w Dzi-
wiszowie, 48zł/m2. - Tel. 0 504 131 604 

Ekskluzywne mieszkanie 6 pok. - Piękne 
duże, stylowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie, nowe: tynki, okna, instalacje, 
drzwi drewniane odrestaurowane. Piwnica 
w płytkach z możliwością zrobienia pralni, 
druga normalna piwnica, wejście do ogrodu 
z mieszkania, garaż z brama na pilota, 
bezczynszowe, 170zł rocznie. W mieszkaniu 
zostaje piękna duża szafa w sypialni i 
przedpokoju. 6 pokoi ogród, łazienka i wc 
osobno. 400000zł do negocjacji - Tel. 0 
507 758 456

Ekstra pensjonat Karpacz - Zdecydowa-
nie sprzedam ekstra pensjonat w Karpaczu. 
Działający z pełnym obłożeniem. Pokoje z ła-
zienkami , wyposażone zaplecze kuchenne i 
jadalnia. Zagospodarowana działka , wjazd 
i parking dla autokarów. Teren ogrodzony. 
W bardzo dobrym położeniu. Cena tylko 
1.200.000 zł. 0 603 925 484

Gospodarstwo - agroturystyka - Atrak-
cyjnie położone gospodarstwo ( agrotu-
rystyka lub pensjonat ) w okolicy Jeleniej 
Góry , blisko granicy . Piękny dom po 
kapitalnym remoncie - 250 m2 , stawy, 
basen , 33 hektary. Możliwość wydzielenia 
działki budowlanej - 750.000 zł. - Tel. 0 
603 925 484

Gospodarstwo przy Wrocławskiej - rolne 
4.64h. ziemi dom w Jeleniej Górze. Bez 
pośredników. - właściciel - Tel. 0 698 
265 036 

Grunt - okazyjnie 80 arów gruntu 
rolnego położonego przy głównej drodze. 
Piękne widoki, świetna np. na grill bar z 
parkingiem. Cena 10 zł za m2 - Tel. 0 603 
954 845

Kamienica centrum J.Góry - Sprzedam 
kamienicę w samym centrum Jeleniej Góry. 
Pilne. - Tel. 0603 925 484 

Kamienica przy ul. Sudeckiej - Sprzedam 
kamienicę położoną przy ul. Sudeckiej w 
Jeleniej Górze. Kontakt e-mail: filtex@gazeta.
pl - Tel. 0 608 089 188 

Karpacz pensjonat na działce 800 
m.kw., kuchnia z pełnym wyposażeniem 
, jadalnia - piękne meble, na 40 miejsc, 
pokoje z łazienkami, na piętrze studio z 
kuchnią, działka zagospodarowana, wjazd 
i parking dla autokarów, całość ogrodzona. 
Nowa elewacja. Cena tylko 1.200.000 zł do 
negocjacji - Tel. 0 603 925 484

Kawalerka – 95 tys. w bloku, parter - Tel. 
0 500 074 050

Kawalerka 95000 zł - Sprzedam ka-
walerkę, bardzo spokojna okolica, blok po 
termomodernizacji, mieszkanie na wysokim 
parterze. Wymienione okna, można się 
wprowadzić - Tel. 0 507 758 456

Kawalerka do wynajęcia w centrum 
Jeleniej Góry - Do wynajęcia kawalerka 
umeblowana w centrum Jeleniej Góry - Tel. 
0 501 181 159 

Kawalerka okolice Małej Poczty - 37m 
po kapitalnym remoncie na parterze drzwi 
i rolety antywłamaniowe wymienione okna 
czynsz ok120zł cena 135000 - Tel. 0 663 
25 90 92

Kawalerka w Sobieszowie - 26m na 
parterze w bloku - Tel. 0 603 788 610
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Kawalerka w Sobieszowie 95 tys. 26 
m2.cena 95 tys. - Tel. 0 500 074 050 

Kiosk typu "Alaska" na Zabobrzu, tanio 
-  cena do uzgodnienia, więcej informacji 
pod numerem telefonu - Tel. 0 605 540 
537 lub - Tel. 0 691 061 985

Kowary tani dom - Bez pośredników 
z warsztatem, 3 - garaże, ogród. Nadaje 
się na różną działalnosć. Cena okazyjna 
– 260 tys.zł. - Tel. 0 885 167 448 Bez 
pośrednictwa 

Kowary trzypokojowe - parter - Trzypoko-
jowe, wysoki parter, znakomita lokalizacja 
- osiedle Górnicze w Kowarach. Własne 
ogrzewanie - piec dwufunkcyjny - gazowy. 
Niski czynsz ok.100 zł. Powierzchnia 
mieszkania-65 m2. Cena 130 tys. - Tel. 0 
507 932 248

Lokal - sprzedam - Super lokal w samym 
centrum, około 20 m2 po remoncie , 
wolno stojący wraz z gruntem - Tel. 0 603 
925 484

Lubań -trzypokojowe w bloku - ładne 
mieszkanie o pow. 47m2 na czwartym 
piętrze obok centrum za 124500zł. tel. 
602 732 135

M2 Cieplice 57m2 - Mieszkanie dwupo-
kojowe rozkładowe po remoncie .Przedpokój 
kafle pokoje panele i gładź wymienione okna 
mały balkonik Ogrzewanie gazowe , czynsz 
120 zł miesięcznie - Tel. 0 507 758 456

Mieszkania (5 sztuk) do remontu 
sprzedam w Nowych Jaroszewicach koło 
Bolesławca w cenach od 50tys do 20 tys. 
lub całość tj. pół dużego domu poniemie-
ckiego. do tego można poprzydzielać działki 
ogrodowe przy budynku. Tel. 075 75 42 
996 po 16-tej, 0 605 638 349 

Sprzedam nowe mieszkanie w Jeleniej 
Górze na ul. Sobieskiego o pow. 60,5m/2. 
Posiada 2-pokojowe w tym jeden z aneksem 
kuchennym, dwa przedpokoje, duża łazien-
ka. Cena 210 000 zł. Tel. 075 718 23 53 
- Tel. 0 605 423 649 victoria@ta.pl

Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry 
- Sprzedam mieszkanie o powierzchni 130 
m2, składające się z dwóch lokali mieszkal-
nych o powierzchni 80 m2 i 50 m2. - Tel. 
075 75 33 706 - 075 475 33 706 

Mieszkanie + garaż - Sprzedam miesz-
kanie 66 m2, IV piętro, 3 pokoje, aneks ku-
chenny umeblowany, starannie wyremonto-
wane. Cena 228 000 zł. Garaż 28 000zł. Do 
negocjacji. - Tel. 0 608 771 150

Mieszkanie 100m2 w centrum - Oferu-
jemy mieszkanie o powierzchni 100 m2 w 
centrum Jeleniej Góry. Trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka - Tel. 0 508 439 665

Mieszkanie 2 pok. w Jeleniej Górze 
- Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
Jeleniej Górze, Zabobrze I, 35,6 m2, 
wysoki parter. Cena 125 000 zł. Tel. 0 
504 891 144 

Mieszkanie 2 pokojowe - cena 140 tys. 
- 51m w jeleniej górze blisko centrum - Tel. 
0 696 265 244 

Mieszkanie 2 pokojowe Jelenia Góra, Za-
bobrze III - I piętro, pow. 51 m2, rozkładowe. 
Cena 165 000 zł. - Tel. 0 504 891 144

Mieszkanie 3 pok. J.G. Zabobrze - Sprze-
dam mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej 
Górze, Zabobrze. I piętro, pow. 51 m2, 
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rozkładowe, środkowe. Cena 188 000 zł 
(cena do negocjacji) Tel. 0 504 891 144 

Mieszkanie 64m2 Sobieszów - Sprze-
dam mieszkanie na trzecim piętrze z 
dużym balkonem o pow. 63,5 m2. W skład 
mieszkania wchodzą: trzy pokoje, duża 
kuchnia, łazienka, osobno wc, oraz piwnica. 
Mieszkanie bardzo słoneczne, ogrzewanie 
własne gazowe. Stan bardzo dobry, po ka-
pitalnym remoncie, pozostaje tylko kuchnia 
do wykończenia. Czynsz 140 zł. Cena: 186 
000 zł - Tel. 0 792 167 494

Mieszkanie 75m2 - Sprzedam mieszka-
nie na I piętrze w samym centrum Jeleniej 
Góry o pow. 75m2: 3 pokoje, salon z anek-
sem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój, 
pomieszczenie gospodarcze oraz balkon. 
Czynsz wynosi 90 zł. Cena: 195 000 zł - Tel. 
0 792 167 494

Mieszkanie 80m2 w Szklarskiej Porębie 
- Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 
4 pokojowe. Cena 130 tys. - Tel. 0 694 
172 156 

Mieszkanie 98 m2 w Cieplicach - Ofe-
rujemy piękne dwupoziomowe mieszkanie 
w nowym budynku w stanie developerskim 
- Tel. 0508 439 665 

Mieszkanie dwupokojowe - Mieszkanie 
dwupokojowe z balkonem na wysokim 
parterze o pow. 40 m2. W skład mieszkania 
wchodzi: duży pokój z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc, sypialnia z wyjściem na 
balkon oraz przedpokój. Czynsz 170 zł + 
80 zł fundusz remontowy. Cena 140 000 
zł - Tel. 0 792 167 494 

Mieszkanie dwupokojowe - Sprzedam 
2-pokojowe mieszkanie z balkonem na 
wysokim parterze o pow. 40 m2. Czynsz 
170 zł. Cena: 140 tys. zł. - Tel. 0 792 
167 494

Mieszkanie dwupokojowe Mysłakowice 
- Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Mysłakowicach 40mkw I piętro okna PCV, 
CO gazowe -Tel. 0 508 240 831 

Mieszkanie J.G. Słowackiego. 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Po kapitalnym remoncie, 
własne CO , z ogrodem . Dobra cena - Tel. 
0 603 925 484

Mieszkanie J.Góra - Sprzedam mieszka-
nie w Jeleniej Górze - Centrum (blisko Nowin 
Jeleniogórskich) , ładne , rozkładowe , na 
pierwszym piętrze - Tel. 0 603 925 484 

Sprzedam mieszkanie w Janowicach 
Wielkich, ponad 70 m.kw. z ogrzewaniem 
z sieci, na parterze. Do wprowadzenia. - Tel. 
0 603 925 484

Mieszkanie Jelenia 140000 - Sprzedam 
mieszkanie w Jeleniej Górze - bardzo blisko 
centrum. Ładne , 2-pokojowe , z balkonem. 
Cena 140.000 zł. - Tel. 0 603 925 484

700. Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 
w Jeleniej Górze na wysokim parterze. Cena 
do negocjacji - Tel. 0 603 925 484 

Mieszkanie Jelenia Góra - Sprzedam 
mieszkanie w Jeleniej Górze na Zabobrzu, 
ponad 50m2, 3 pokojowe z balkonem, na 
pierwszym piętrze - Tel. 0 502 769 096 
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Mieszkanie Jelenia Góra - Sprzedam 
nowe mieszkanie w Jeleniej Górze na ul. 
Kiepury, 67 m.kw. , 3 pokojowe - Tel. 0502 
769 096

Mieszkanie Kiepury - Pilnie sprzedam 
2 pokoje 40 m2. ul. Kiepury Zabobrze III. 
Kontakt 511-089-923 - NKoferty@op.pl

Mieszkanie Kiepury - Tel. 0 603 925 
484

Mieszkanie Kiepury - Sprzedam miesz-
kanie na Kiepury. Wysoki par ter, 64 
m2, 3 pokoje . Bardzo ładne - Tel. 0 502 
769 096

Mieszkanie Mysłakowice  - Sprzedam 
atrakcyjne mieszkanie po kapitalnym 
remoncie - Tel. 0 603 925 484 

Mieszkanie na Drucianej – 3 - pokojowe 
w Jeleniej Górze - 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój. Mieszkanie na IV 
piętrze. Powierzchnia mieszkania 56 m2. 
Czynsz 290 zł/m-c. Mieszkanie do remontu, 
do odświeżenia - okna plastikowe PCV, 
podłogi drewniane-parkiet dębowy. Cena 
195 tys. Tel. (075) 75 251 21

Mieszkanie na Dworcowej - Mieszkanie 
w Jeleniej Górze na ulicy Dworcowej. 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba + 30 
m2 piwnica. Działka 400 m2. Budynek 3-
rodzinny. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie 
bezczynszowe. Piwnica 30 m2. Cena 206 
tys. PLN – Tel. (075) 75 251 21 - Sudety 
– Sprzedam

Mieszkanie na Karłowicza - Mieszkanie 
2 pokojowe w Jeleniej Górze na ulicy 
Karłowicza, z kuchnią, łazienką, balkonem, 
piwnicą, dostępną suszarnią. Wysoki parter. 
Powierzchnia mieszkania 39 m2 Wspólnota 
mieszkaniowa. Czynsz 176 zł/m-c +85 
zł na fundusz remontowy. Mieszkanie po 
remoncie, nowe okna PCV, szafa komandor, 
zostają meble kuchenne, wykładziny na 
podłogach i kafle w kuchni i łazience. Cena 
140 tys. PLN tel. kontaktowy: (075) 75 
251 21 – Tel. 0 507 60 18 98

Mieszkanie na Kiepury - Mieszkanie 
2 pokojowe na ulicy Kiepury w Jeleniej 
Górze. Mieszkanie na IV piętrze, z balkonem. 
Czynsz 300 zł/m-c, internet, kablówka. 
Mieszkanie po remoncie - podłogi drewnia-
ne, kafle w kuchni i w łazience, okna stare 
w dobrym stanie. Cena 175 tys. PLN telefon 
kontaktowy (075) 75 251 21

Mieszkanie na Kiepury - 64m - Sprze-
dam mieszkanie na Kiepury 64m,kuchnia 
w zabudowie ze sprzętem AGD, Tel. 0 600 
252 369 

Mieszkanie na Kiepury. - Trzypokojowe 
mieszkanie o pow. 69 m2 na ul. Kiepury 
– Tel. 0 508 240 822

Mieszkanie na Matejki - Mieszkanie na 
ulicy Matejki w Jeleniej Górze. Mieszkanie 3 
pokojowe. Mieszkanie z werandą, balkonem. 
Powierzchnia 101 m2 Ogrzewanie na piece 
kaflowe. Czynsz 90 zł + 190 zł na fundusz 
remontowy. Mieszkanie po remoncie (nowe 
instalacje, nowe gładzie, okna po renowacji) 
– Tel. 0 75 75 251 21
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OG£OSZENIA

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:

JACEK  
Tel. 508 082 888 

e-mail: marketing@jelonka.com

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PO-
DANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWA-
RANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE 
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM 
WYDANIU GAZETY

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

PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116
PRACA
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116
RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116
US£UGI
PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

TREŚĆ OGŁOSZENIA 
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE 
ZNAKAMI INTERPUNKCYJ-
NYMI, GRAFICZNYMI ORAZ 
ODSTĘPAMI POMIĘDZY 
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI 
I PREFIKSAMI

WYŚLIJ SMS-A NA

NUMER 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)
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24 OG£OSZENIA
Mieszkanie na Zabobrzu III - Sprzedam 

bez pośredników mieszkanie - 62 m2 : 3 
pokoje, kuchnia, WC + łazienka. Budynek 
z cegły. Kontakt po 17:00 – Tel. 0 605 
051 429 

Mieszkanie na ulicy Świętojańskiej w 
Jeleniej Górze -2 pokoje. Powierzchnia 53 
m2. Mieszkanie na II piętrze. Nowe okna, 
elektryka, gładzie, będą wstawione nowe 
drzwi. Czynsz 75 zł/m-c. Ogrzewanie na 
piec 2-funkcyjny. Cena 175 tys. PLN – Tel. 
(075) 75 251 21

Mieszkanie okolice Akademii - Miesz-
kanie na wysokim parterze o pow. Ok. 
80 m2, w skład mieszkania wchodzą 
trzy pokoje, duża kuchnia i łazienka z 
wc. Mieszkanie po kapitalnym remoncie. 
Ogrzewanie centralne, własne miałowe, 
możliwość przerobienia na gazowe. 
Czynsz 50 zł. Cena: 225 000 zł. – Tel. 0 
792 167 494

Mieszkanie w centrum - Oferujemy 
piękne mieszkanie po remoncie o po-
wierzchni 100 m2 usytuowane w stylowej 
kamienicy na pierwszym piętrze – Tel. 0 
508 439 665

Mieszkanie wiillowe 230 tyś - Sprze-
dam mieszkanie willowe w Jeleniej Górze, 
160 m2, cena 230 tyś, do negocjacji. 
Są to dwa mieszkania/ parter 50 m2, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka. I piętro to 110 
m2, duży przedpokój, kuchnia, łazienka, 
wc, 3 pokoje. Tel. 0 512 033 495

Mieszkanie Zabobrze I - Sprzedam 
mieszkanie z balkonem na wysokim par-
terze o pow. 40 m2. W skład mieszkania 
wchodzi: duży pokój z aneksem kuchen-
nym, łazienka z wc, sypialnia z wyjściem 
na balkon oraz przedpokój. Czynsz 170 zł 
+ 80 zł fundusz remontowy. Cena: 140 
000 zł -– Tel. 0 792 167 494

Mieszkanie bardzo tanio - 140.000 zł. 
Bardzo tanio sprzedam rozkładowe miesz-
kanie 2 pokojowe z kuchnią i łazienka w 
Jeleniej Górze. Tylko 140.000 zł – Tel. 0 
603 925 484 

Nieruchomość w Gruszkowie. - Za-
dbany dom i budynek gospodarczy 
położone na działce 5000 m2. – Tel. 0 
508 240 822 

Nowa ofer ta -  Ładne mieszkanie 
131,6 m kw. - parter domu 2-rodzinnego 
z działką w spokojnej okolicy Jeleniej Góry 
sprzedam. – Tel. 0 508 290 939

Sprzedam nowy dom w okolicy Jeleniej 
Góry – Tel. 0 691210677 

Nowy dom - Sprzedam nowy dom w 
zabudowie szeregowej o pow. 122 m2 
+ Garaz: 15,86m. Parter: przedsionek 
wc, kuchnia, salon. Poddasze: przed-
pokój, łazienka oraz 3 sypialnie. Pow. 
działki 160 m2. Cena: 425 tys zł – Tel. 
0 792167494

Pilnie sprzedam nowy dom na Osiedlu 
Czarnym, pow. 160 m2, działka 990 m2. 
– Tel. 0 512 033 495

Nowy dom w bliskiej okolicy JG - Sprze-
dam nowy dom w stanie deweloperskim 
w bliskiej okolicy Jeleniej Góry – Tel. 0 
691 210 677 

Oferta sprzedaży gruntu - Sprzedam 
grunt rolny w gminie Mysłakowice – Tel. 
0 517 674 103, e-mail: gospodarstwo@
interia.eu

Pałac i 1000 hektarów - Piękny pałac w 
Olszynie Lubańskiej i tysiąc hektarów zie-
mi - Cena 1mln – Tel. 0 695 400 566 

Pensjonat - okazja - Karpacz - oka-
zyjnie i pilnie sprzedam pensjonat w 
Karpaczu o powierzchni 700 m2. Pięknie 
położony. Tylko 800 000 zł. – Tel. 0 502 
769 096

Pensjonat w Karpaczu. Pięknie poło-
żony u podnóża Śnieżki, Balkony, tarasy, 
garaże – Tel. 0 502 769 096

Pilne pensjonat w Karpaczu. Bardzo 
tanio - tylko 850 000 zł. – Tel. 0 603 
925 484
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NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Mieszkanie 2-3 pokojowe w Jeleniej 
Górze do 160 tys pośrednikom dzięki – Tel. 
0 604 863 303, 662 203 563

Mieszkanie na Ul. Ptasiej. Bardzo pilny 
zakup lub domu bliźniaka tylko w Jeleniej 
Górze zainteresowanych tą ofertą proszę o 
kontakt – Tel. 0 668 050 887 

Dom - mieszkanie z ogródkiem - Jestem 
zainteresowana kupnem domu lub miesz-
kania z ogródkiem w Jeleniej Górze lub 
okolicy do 15 km. Biurom pośredniczącym 
w zakupie bardzo dziękuje – Tel. 0 603 837 
024, lub e-mail eafinanse@o2.pl

Działkę - powyżej 400m2. Dla dewelope-
ra pod zabudowę wielorodzinną w Jeleniej 
Górze lub na obrzeżach miasta. Wymagane 
zezwolenie na budowę min. 3 kondygnacje. 
Tel. 0 695 400 566, (075)75 41 227, 693 
400 805. – LOCUM

Działki budowlane, uzbrojone w Jeleniej 
Górze, Jeżowie Sudeckim, Dziwiszowie, 
Karpaczu, Maciejowej lub innych miejsco-
wościach w okolicy Jeleniej Góry. JGN 0 
603 925 484

Grunty rolne atrakcyjnie położone z ład-
nymi widokami, około 100 ha. Jelenia Góra i 
bliskie okolice. JGN 0 603 925 484

Grunty, dom na wsi – każdą ilość 
gruntów rolnych w okolicy Jeleniej Góry 
Tel. 0 505 058 665

Karpacz lub Szklarska Poręba - Zdecy-
dowanie kupię mieszkanie 1 okojowe. Może 
być do częściowego remontu. Bardzo proszę 
o kontakt: 0 662 825 769 lub 075 61 37 
652 lub werbah@dami.pl

Kawalerkę na XX-lecia w Cieplicach, 
ogrzewanie z sieci – Tel. 0 668 929 118

Każdy dom na wsi , może być także 
gospodarstwo , w okolicy Jeleniej Góry. JGN 
0 603 925 484

Bliźniaka 300000 - klient kupi niewielki 
dom lub bliźniak w Jeleniej Górze lub okoli-
cach (zasięg mzk) w cenie do lekko powyżej 
300000 – Tel. 0 500 074 050 

Do 80 tys. kawalerkę lub 2 pok. z ogrze-
waniem najlepiej miejskim (bez piecowe) 
w Jeleniej Górze lub bardzo bliskiej okolicy 
– Tel. 0 601 148 383

Dom, mieszkanie lub ziemię w Przesiece 
dla zdecydowanego klienta – Tel. 0 500 
074 050

Dom wiejski w górach, chętnie z gruntem 
rolniczym, do 300 tys. zl. - elbuchhalter@
aol.com

Zdecydowanie kupię dom lub mieszka-
nie od 80 m2 w Jeleniej Górze lub okolicy 
– Tel. 0 695 808 166

Domek (bliźniak) - jednorodzinny w 
Jeleniej Górze (Cieplicach). Dopuszczalny 
niewielki remont. Cena do 330 000 zł. Tel. 
0 887 976 031 Tel. 0 887 976 031

Działkę w terenie podgórskim w terenie 
podgórskim z możliwością wybudowania 
domku – Tel. 0 509 968 764

Kupię mieszkanie do remontu może 
być zadłużone w starym budownictwie w 
Cieplicach, Podgórzynie lub Wojcieszysach 
- Tel.094 328 082

Mieszkanie najchętniej w Cieplicach 
– może być do remontu – Tel. 0 608 
846 189

Pilnie kupie mieszkanie w Kowarach 
- Jeldom Nieruchomości 075 613 71 11

Mieszkanie 1,2 pokojowe w centrum 
Jeleniej Góry bez pośredników – Tel. 0 
513 145 840

Mieszkanie do 180 tys. zł. w Jeleniej 
Górze, z niskim czynszem, najlepiej okolice 
centrum. Może być do remontu. Bez pośred-
ników – Tel. 0 692 441 852

Niedrogo mieszkanie lub mały domek 
do remontu w Jeżowe Sudeckim Tel. 0 
667 219 908

Szeregówkę w Jeleniej Górze, mój 
e-mail: tao3@o2.pl
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W Cieplicach 3 pokojowe może być 
do remontu do 250.000 – Tel. 0 668 
677 841

Kupię, wydzierżawię pensjonat na 
terenie Karpacza. Ilość miejsc ok.40 osób, 
z pełnym węzłem sanitarnym. Proszę o Tel. 
0 510 191 171 lub 091 322 55 50

Lokal, obiekty przemysłowe o po-
wierzchni od 60 – 400m2 w miejscowoś-
ciach powyżej 50 tys. mieszkańców. JGN 
0603 925 484 

Lokal z przeznaczeniem na sklep w 
Jeleniej Górze 60-400 m2 – JGN Tel. 0 
603 925 484

Mieszkanie - kupię mieszkanie 30-50 
m2; bezczynszowe w Karpaczu lub Szklar-
skiej Porębie – Tel. 0 601 093 179 

Mieszkanie bez pośredników - Kupię 
mieszkanie na Zabobrzu II lub III 2-3 poko-
jowe do 68 m2 - Tel. 0 602 180 314

Mieszkanie do 210000 -  na obrzeżach 
miasta JG do 210 tyś – LOCUM – Tel. 0 695 
400 566, 0 693 400 805 

Mieszkanie dwupokojowe do drugiego 
piętra tylko na Osiedlu ORLE – Tel. 0 508 
240 822 (NS) – Kupię

Mieszkanie w Jeleniej Górze lub bliskiej 
okolicy, 3-4 pokojowe - 60-100 m2 za cenę 
do 200 tys zł. JGN: 0 603 925 484

Mieszkanie 2 pokojowe lub kawalerkę 
w Piechowicach , Staniszowie , Mysłako-
wicach do kwoty 100 tys. zł . JGN 0 603 
925 484

Mieszkanie pow.75m2 w JG. Minimum 
3 pokoje. W spokojnej dzielnicy i nie przy 
drodze (ze względu na dzieci). Oferty proszę 
kierować na adres:marcin.s.32@onet.eu

Mieszkanie w Cieplicach do 40 m2. 
Może być do remontu, lub zadłużone w 
Cieplicach, bez pośredników Tel. 0 698 
107 265

Mieszkanie za rozsądną cenę w Ciepli-
cach lub Sobieszowie - bez pośredników. 
Tel. 0 509 682 55 

Mieszkanie w Jeleniej do 200000 - 3 
pokojowe w Jeleniej Górze do dwustu ty-
sięcy, wszystkie dzielnice oprócz Zabobrza 
0 500 074 050

Mieszkanie willowe, od około 100 m2. 
Koniecznie z balkonem lub tarasem. Tylko 
stare budownictwo. Do kwoty 250.000 zł . 
JGN 0 603 925 484

Dla naszych klientów poszukujemy 
mieszkań, domów, działek budowlanych, 
gruntów rolnych. Tel. 0 514 346 931

Ok. 50m w Mysłakowicach lub w pobliżu  
- 2,3 pokoje.Pośrednikom dziękuję – Tel. 0 
501 579 586

Szklarska Poręba lub Karpacz - Pensjo-
nat mały do 500 tys.zł. lub dom do remontu, 
z możliwością wynajmu

Pensjonat w Szklarskiej lub Karpaczu ku-
pię - Pilnie Pensjonat lub dom w Szklarskiej 
lub Karpaczu kupię do 500 tys. zł. , mikola@
poczta.onet.pl Tel. 0 504 980 211

Pilnie dom, pensjonat do 1mln - Kupię 
dom lub mały pensjonat w Karpaczu, Szklar-
skiej Porębie – Tel. 0 695 400 566

Mieszkanie lub część domu w gminie 
Podgórzyn lub w Sobieszowie. Bez pośred-
ników. Tel. kontaktowy 504 669 115

Szklarska Poręba - pensjonat w Karkono-
szach - zdecydowanie blisko wyciągu. Oferty 
ze zdjęciami proszę wysyłać na adres email: 
woqlski@gmail.com

W Sobieszowie kupię - kupie mały 
domek albo pól bliźniaka - może być do 
remontu – Tel. 0 509 996 419

Zdecydowanie - mieszkanie do kapital-
nego remontu może być zadłużone w sta-
rym budownictwie w Cieplicach ewentualnie 
w Jeleniej Górze - Tel. 0 694 328 082

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

Zamienię 70m2 z garażem na mniejsze 
do I piętra – Tel. 075 75 14 507

28m2 kawalerkę komunalną w centrum 
Jeleniej Góry (Plac Ratuszowy), centralne 
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ogrzewanie, II piętro , pokój ,kuchnia, łazien-
ka na większe  - ewentualnie z dopłatą Tel. 0 
601 37 57 37 -  0 601 375 737

4 pokoje na mniejsze - zamienię lub 
sprzedam 79m2 (Zabobrze) - 1 piętro, 4 
pokoje, balkon, luksusowe. 260 tyś. na 
ok.70m2 - 3pokoje za miastem okolice 
Cieplic, Sobieszowa. Cisza, zieleń. W po-
dobnej cenie. 694-400-566, 0 693 400 
805,(075)75 41 227

Zamienię dom do remontu w Jeleniej 
Górze na małe mieszkanie. Działka 880 
m2. Tel. 0 504 891 144

Duże mieszkanie na dwa - 3 pokoje 
kuchnia łazienka w centrum Jel. Góry I pię-
tro słoneczne nowe instalacje, ogrzewanie 
- piec gazowy dwufunkcyjny + piec kaflowy, 
zamienię na dwa mieszkania w Jel.Górze lub 
bliskiej okolicy - mogą być do częściowego 
remontu - Tel. 0 606 514 504

Mieszkanie Cieplice - Zamienię 2 pokojo-
we mieszkanie kwaterunkowe w Cieplicach 
na 2 piętrze na większe w Jeleniej Górze 
– Tel. 0 603 925 484

Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
42 m na większe. Mieszkanie składa się z 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. 
Jest słoneczne i ciepłe, ogrzewanie etażo-
we, węglowe - Tel. 0 756 416 529

Nowy dom - Zamienię na mniejszy 
domek lub mieszkanie minimum 100 m2 
albo sprzedam, nowy przestronny dom o 
powierzchni 330 m2, położony w willowej 
dzielnicy Cieplic. Rok budowy 2005/2006 
– Tel. 0 508 439 665 

Pośrednictwo w zamianie - Przyjmujemy 
oferty zamiany nieruchomości – Tel. 0 508 
439 665

Zamienię mieszkanie komunalne 2 
pokojowe 53m 1 piętro, kuchnia, łazien-
ka, ośrodek, garaż,  co gazowe bardzo 
słoneczne na mieszkanie 40 m wyłącznie 
na Zabobrzu. Może być zadłużone Tel. 0 
695 591 327

Zamienię mieszkanie dwupokojowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój 36 m ładne 
słoneczne na większe może być zadłużone. 
W zależności od wysokości zadłużenia moż-
liwość dopłaty na zagospodarowanie. Tel. 0 
889 529 518 lub 075 75 432 69 

Zamiana domu na mieszkanie - Ofe-
rujemy do zamiany na mieszkanie dom 
wolnostojący z zabudowaniami nadającymi 
się na działalność gospodarczą. Cena domu 
305.000 PLN Właściciela interesuje 
mieszkanie o wartości do 180 tyś PLN 508 
439 665 – Nepol

Zamienię Mieszkanie Zamienię miesz-
kanie jedno pokojowe 25 metrów, niski 
czynsz, na dwupokojowe może być zadłu-
żone – Tel. 0 500 490 882

Zamienię kawalerkę po remoncie 28m2 
na większe 2 lub 3 pokojowe najlepiej na 
Zabobrzu – Tel. 0 888 926 327

Zamienię - kawalerka na osiedlu Orle w 
Cieplicach na mieszkanie 2-3 pokojowe z 
dopłatą – Tel. 0 692 423 330

Zamienię kawalerkę w Bolesławcu po 
kapitalnym remoncie. tj. panele w pokoju, 
płytki -łazienka cała, w kuchni- do połowy 
płytki, na balkonie płytki, balkon zadasze-
nie nowe, przedpokój płytki na podłodze. 
Instalacja elektr. i gazowa nowa. Okna, drzwi 
- nowe, a także wejściowe antywłamaniowe 
na kawalerkę lub 2-pokojowe w Jeleniej 
Górze - Tel. 0 503 593 755

Zamienię na ulicy Drzymały (55m2, 
3pokojowe po remoncie, kominek ) na 
domek na wsi lub w okolicach Jelenie Góry 
Tel. 0 502 483 658

Zamienię mieszkanie własnościowe, 
2 pokoje ul. Kiepury na 3 pokojowe tylko 
Zabobrze – Tel. 0 501 297 754

Zamienię mieszkanie 85m2 dwu pozio-
mowe w Sobieszowie na domek Sobieszów 
lub Cieplice Tel. 0 504 532 344

Zamienię mieszkanie 30m2 na parterze, 
kuchnia, łazienka, pokój, przedpokój na 
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większe - może być do remontu – Tel. 0 507 
546 737 nr. dom 075 764 81 34

Ziemię za szeregówkę - Zamienię ziemię 
w Jeżowie Sudeckim - 1470 m2 - cudny 
widok na całą kotlinę, na szeregówkę w 
Jeleniej Górze, mój e-mail: tao3@o2.pl

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję współlokatorki do pokoju 
studenckiego w Cieplicach – Tel. 0 669 
849 284

Pokoje z Internetem dla studentów, tu-
rystów, Firm pracowników, wczasowiczów, 
Gastronomia, imprezy okolicznościowe, 
Obiekty sportowe - 58-500 Jelenia Góra 
- ul. Nowowiejska 43 "GWARDIA" – Tel.  
075 75 250 17 Tel. 0 606 360 443

Szukam mieszkania w Cieplicach –Tel. 
0 502 108 290

Pokój 2-osobowy do wynajęcia w cen-
trum Cieplic (Jelenia Góra)Tel. 0 503 
160 474

Spokojna para szuka pokoju lub miesz-
kania w Piechowicach – okolice – Tel. 0 
603 948 779

Szukam mieszkania w Cieplicach – Tel. 
0502 108 290

Do wynajęcia lub na sprzedaż garaż 
przy ulicy – Wiejskiej – Tel. 0 661 878 
165 – Tel. 075 752 39 79

Pokoje Kolegium Karkonoskie - Pokoje 
dla facetów 2 i 3 osobowe w domku 
jednorodzinnym na parterze i piętrze + 
część niezależna (pokój 2 osobowy i pokój 
3 osobowy) Internet w pokojach 200m do 
szkoły, 300 do Tesco, 15 min do centrum 
piechotą Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 76 
pomiędzy Tesco, a KK po prawej stronie tel. 
500 45 49 40 - 500 45 49 40

Poszukuje 2 osoby do dużego pokoju 
w mieszkaniu studenckim, opłaty 200 + 
rachunki (max. 250), mieszkanie duże, 
przestronne na Zabobrzu, możliwość 
Internet , kablówka za niewielkie pieniądze 
- Tel. 609 430 448

Do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry 
dwa pokoje dla studentek – Tel. 0 665 079 
795 (nie odpowiadam na smsy)

Do wynajęcia w pełni wyposażone miesz-
kanie 2 pokojowe, telewizor plazmowy, 
nowy wysokiej klasy sprzęt AGD, skórzana 
sofa w salonie, alarm - bliskie centrum 
Jeleniej Góry dostępne od listopada Tel. 0 
500 454 940

2 pok.-  Sobieszów ul. Cieplicka koło 
dawnego klubu Muflon 42m2, Ii piętro, 
ogrzewanie gazowe Tel. 0 500 454 940

Biuro do wynajęcia - biuro do wynajęcia 
16m2, w centrum ul. Wolności blisko ban-
kowej, I piętro, w cenie co, energia, woda i 
sprzątanie, do uzysku wspólne WC. kuchnia, 
poczekalnia od listopada cena 700 plus VAT. 
Tel 075 753 67 16, 0 605 637 349

Budynek w Młyńsku k/Gryfowa - 
200m2 pod magazyny, produkcję, usługi 
itp. na ogrodzonej działce o pow.3600m2 
za 1200zł.mieś. Tel. 0 602 732 135

Cieplice - stancja, internet, pokój 2-
osobowy w nowym mieszkaniu studenckim, 
pełne wyposażenie - kuchnia, łazienka, wc, 
wysoki standard, 300zł od osoby - Tel. 0 
502 593 211

Dam odstępne za mieszkanie lub zaopie-
kuję się mieszkaniem w zamian za opłaty 
-  Tel. 0 505 155 529

Do wynajęcia nowe, ładne, wyposażone, 
umeblowane mieszkanie w Cieplicach, 3 
pokoje + salon z kuchnią, 1300 + liczniki  
- Tel. 0 698 661 994

Do wynajęcia mieszkanie na Różyckiego. 
Kuchnia,3 pokoje umeblowane, łazienka z 
natryskiem. Cena za miesiąc 800zł + liczni-
ki za energię i gaz – Tel. 0 608 472 837

Lubań Mieszkanie do wynajęcia pok. 
kuch. łazien. Umeblowane - czynsz 1000zl. 
m-c plus liczniki – Tel. 0 512 110 084

Do wynajęcia w Cieplicach - Do wyna-
jęcia jeszcze jeden pokój dla jednej lub 
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dwóch studentek w mieszkaniu studenckim. 
Cena 250zł ze wszystkimi opłatami – Tel. 
0 790 432 320

Do wynajęcia w Cieplicach mieszkanie 
willowe dla 3 lub 4 studentek. 250zł od 
osoby – Tel. 0 790 432 320

Garaż do wynajęcia - Garaż na ul. 
Krasickiego w JG do wynajęcia – Tel. 0 
603 294 494 

Hale plac do wynajęcia Karpacz - Plac 
2900 m2 hale plus zaplecze 600m2 wjazd 
do Karpacza wynajmę od zaraz na dogod-
nych warunkach – Tel. 0 601 558 501 

Kawalerka - Wynajmę umeblowaną 
kawalerkę na Zabobrzu - 400zł odstępne 
plus czynsz 280zł i media – Tel. 0 502 
333 497

Kawalerka 50m2 do wynajęcia - Wynaj-
mę kawalerkę 50m2 blisko centrum Jele-
niej Góry ok. ul. Morcinka. Mieszkanko jest 
zadbane, w kuchni meble, w pokoju szafa 
typu Komandor, łazienka z wc i prysznicem. 
Więcej informacji pod nr Tel. 075 6432813 
po g.19:00 – Tel. 0 604 307 932 

Kawalerki - szukam – Tel. 0 781 
238 368

Poszukuję do wynajęcia pokoju lub 
mieszkania na terenie Kowar lub Karpacza 
– Tel. 0 509 263 733 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe 
w Kowarach (ul. Leśna) – Tel. 0 607 
575 577

Do wynajęcia lokal w Centrum Jeleniej 
Góry około 50 m2 po kapitalnym remoncie 
na parterze . 2200 zł miesięcznie. – Tel. 0 
603 925 484 

Lokal na działalność gospodarczą 
- niewielki fitness odchudzający dla pań, 
zdecydowanie wynajmę, na terenie Zabo-
brza ok. 60m2. – Tel. 0 662 825 769 lub 
075 61 37 652 lub werbah@dami.pl

Lokale do wynajęcia - Szklarska Poręba 
- do wynajęcia dwa lokale handlowe w 
centrum – Tel. 0 75 64 327 61 – Tel. 0 
783 032 707 

Lokale usługowe Jelenia Góra - przy ul. 
Karłowicza (róg ulic Różyckiego - Karłowi-
cza): lokal 50 m2. oraz 60 m2.; - przy ul. 
Szkolnej: lokal 287 m2 Więcej informacji 
pod numerem – Tel. 075 75 22 990 lub 
– Tel. 0 603 533 953 - 075/75 22 990

Lubań mieszkanie do wynajęcia - czynsz 
m-c 1000zl.plus liczniki. – Tel. 0 512 
110 084

Luksusowe mieszkanie 2pokoje - Miesz-
kanie okolice AE – Tel. 0 781 847 930

Magazyn + biuro 200m - Magazyn z 
biurem 200m. Biuro częściowo umeblo-
wane z ogrzewaniem kominkowym – Tel. 
0 781 847 930 

Wynajmę magazyn przy ul. Wolności 
50m, ogrodzony plac manewrowy, możli-
wość korzystania z wagi towarowej. - – Tel. 
0 781 847 930

Dobrze położony lokal handlowo usłu-
gowy 20m2 do wynajęcia w Cieplicach 
500 zł.+ opłaty Możliwość parkowania 
i pobliskiej stancji dla dwojga 500 bez 
opłat - Kaucja.he.pi@neostrada.pl – Tel. 0 
502 161 453

Mieszkanie 2-pokojowe dla studentów 
wynajmiemy. W mieszkaniu meble, pralka, 
lodówka. W lokalu może zamieszkać 4 
osoby. Cena wynajmu 900zł miesięcznie + 
kaucja 1000zł (może być rozbita na 2raty). 
Do tego jednorazowa prowizja dla biura 
– Tel. 0 691 445 995. Można wynająć od 
połowu miesiąca

Szukam taniej kawalerki lub mieszkania 
2 pokojowego w Jeleniej Górze lub okoli-
cach jak Cieplice itp. może być do małego 
remontu – Tel. 0 516 048 225

Do wynajęcia mieszkanie niedaleko 
Akademii Ekonomicznej, umeblowane , 
wyposażone Opłaty: najem 600 zł czynsz 
200 zł opł. licznikowe Pośrednik (prowizja) 
– Tel. 0 698 413 612

Wynajmę mieszkanie: 84 m2, 3 duże 
pokoje, 2 balkony, IV piętro, wyposażone 
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w sprzęt AGD, Internet, plastikowe okna. 
Mieszkanie z pięknym widokiem na góry, 
blisko centrum (10 minut pieszo) do 
wynajęcia od początku listopada. Cena 1 
100 + opłaty (około 200 zł/m-c) – Tel. 0 
501 184 086

Ładne zadbane mieszkanie 2 pokojowe 
do wynajęcia. 750zł wynajem, czynsz ok. 
280zł + liczniki. – Tel. 0  691 445 995

Mieszkanie na Kiepury ( dla niepalących 
5 osób) – Tel. 0 503 328 364

Do wynajęcia dwa pokoje w Podgórzynie, 
nie umeblowane – Tel. 0 511 089 923 
- NKoferty@op.pl 

Mieszkanie studenckie - 65m2, 2 pokoje 
2osobowe,duza,jasna kuchnia. mieszkanie 
umeblowane, świeżo po malowaniu. cen-
trum Jeleniej Góry, 10 min od akademii 
ekonom. 800zl+liczniki+1miesiac kaucja. 
– Tel. 0  502 538 113

Duże 64m2 mieszkanie do wynajęcia 
dla 4 osób. 2 pokoje, jasna, duża kuchnia 
- umeblowane, świeżo pomalowane. cen-
trum jeleniej Góry. 800 zł + liczniki – Tel. 
0 502 538 113 

Odpowiedzialna para wynajmie miesz-
kanie - Pracująca para wynajmie kawalerkę 
lub mieszkanie 2 - pokojowe w Jeleniej 
Górze, w rozsądnej cenie, od zaraz. Ania 
500176161, Konrad 509208846

Piechowice 60m/2 umeblowane! - Mam 
do wynajęcia mieszkanie w Piechowicach 
60 m/2 za 1000zł.+media,mieszkanie jest 
umeblowane z balkonem i piwnicą. Cena do 
lekkiej negocjacji – Tel. 0 662 009 700

Pilne - poszukujemy współlokatorki do 
mieszkania przy ulicy Moniuszki. – Tel. 0 
667 415 701

Pilnie mieszkanie dla studentów... - pilnie 
poszukuje mieszkania dla 4 studentów na 
Zabobrzu. Niedrogie, najlepiej 2-pokojowe. 
– Tel. 0 661661592

Pilnie pensjonat - Poszukuję pilnie 
do wynajęcia pensjonatu do 60 miejsc 
noclegowych z kuchnią, lokalizacja dowolna 
– Tel. 0 662 009 400

Pilnie poszukiwana Kawalerka - Pilnie 
poszukujemy kawalerki do wynajęcia 
na dłuższy okres - cena tak do 400 zł z 
czynszem, bądź do 450zl z czynszem. 
Szukamy kawalerki nie umeblowanej – Tel. 
0 603-300-646

Pilnie poszukuję mieszkania 2-3 pokoje, 
opłaty w granicach 500+liczniki - Tel.0 
505 155 529

Pilnie wynajmę - pilnie wynajmę możli-
wie nie drogo umeblowaną kawalerkę lub 
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze 
– Tel. 0 787 540 392 

Pilnie(od października) wynajmę miesz-
kanie 2-3 pokojowe 400 zł plus opłaty lub 
taniej – Tel. 0 505 155 529

Pokój dla 3 osób - Dwie studentki AE 
poszukują 3 dziewczyn bądź 3 chłopaków 
do mieszkania niedaleko PKSu. Cena na 
jedną osobę to 250-260 zł ze wszystkim. 
Mieszkanie posiada dużą kuchnię i prze-
stronny pokój. – Tel. 0 664 232 328 lub 
– Tel. 0 694 594 790 

Pokój dla jednej osoby - w 3 pok. miesz-
kaniu studenckim. Wyposażenie, pralka, 
lodówka. Osobna łazienka i wc. Blisko na 
przystanek 6, 12, 27. Podłączenie do Inter-
netu i kablówki. – Tel. 0 600 404 917 

Jest jeszcze wolny pokój dla 2osób bądź 
jednej w mieszkaniu 2 pokojowym na ulicy 
Flisaków blisko PKP i centrum. Mieszkanie 
jest w dobrym stanie (nowe meble w 
kuchni, lodówka, pralka itp.) umeblowane 
gotowe do wprowadzenia od poniedziałku. 
– Tel. 0 880 232 363 bądź – Tel. 0 695 
515 194 

Pokój do wynajęcia 2 osobowy na Za-
bobrzu 2, w mieszkaniu łazienka, kuchnia. 
W mieszkaniu mieszka właściciel i student. 
– Tel. 0 667 147 909 

Przytulny pokój sympatycznej studentce 
niedrogo wynajmę – Tel. 0 697 978 878
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Do wynajęcia pokój w centrum Jeleniej 
Góry dla dwóch studentek – Tel. 0 665 
079 795

Do wynajęcia pokój w mieszkaniu 
studenckim przy ulicy złotniczej. pokój dla 
jednej lub dwóch osób. Proszę o szybki 
kontakt – Tel. 0 663 577 360

Pokoje dla studentów do wynajęcia 
- Dla trojga studentów miejsca w trzypo-
kojowym mieszkaniu (para, jeden student; 
dwie studentki - nie daleko Politechniki w 
Cieplicach) – Tel. 0 605 209 145 

Pokoje 2 i 3 osobowe w domku jedno-
rodzinnym na parterze i piętrze + część 
niezależna (pokój 2 osobowy i pokój 3 
osobowy) Internet w pokojach 200m do 
szkoły, 300 do Tesco, 15 min do centrum 
piechotą Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 76 
pomiędzy Tesco, a KK po prawej stronie Tel. 
0 500 454 940

Student KK, szuka współlokatorów 
chętnych do wynajęcia razem mieszkania 
studenckiego – Tel. 0 667 431 126

Poszukiwany współlokator - trzech 
studentów kk szuka współlokatora do 
mieszkania 2 pokojowego – Tel. 0 663 
924 328

Poszukjemy lokatorki - Trzy dziewczyny 
szukają lokatorki do mieszkania w centrum 
Jeleniej Góry ( ok. 250 zł za m-c). – Tel. 0 
513 967 575 

Studentka 1-go roku KK poszukuje po-
koju do wynajęcia nie drogo. Blisko uczelni 
– Tel. 0 503 593 755

Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
- niedrogiej na terenie Zabobrza na długi 
okres czasu w miarę umeblowanej – Tel. 
0 662 369 084 

Poszukuję kawalerkę lub 2-pokojowe do 
wynajęcia – Tel. 0 607 550 349

Poszukuję garaż - średniej wielkości 
w centrum Jeleniej Góry lub okolicy z 
podłączaną energia elektryczna kanał mile 
widziany – Tel. 0 500 159 201

Para studentów poszukuję kawalerki do 
wynajęcia. Najlepiej w okolicach Tesco lub 
Kolegium Karkonoskiego. Cena ok.550 PLN 
+ opłaty. Oferty wraz z opisem kawalerki 
oraz ewentualne zdjęcia proszę przesyłać 
na adres: wyszyn@os.pl 

Poszukuję do wynajęcia lokal na dzia-
łalność usługową ok. 30 m kw. najlepiej w 
Cieplicach, nie koniecznie w Centrum lub w 
Jeleniej Górze – Tel. 0 502 413 060 

Poszukuję mieszkania najchętniej 
dwupokojowego do wynajęcia dla dwóch 
osób na terenie JG lub bliskich okolic. Tel. 
0 604 706 088 

Matka z dzieckiem zaopiekuje się lub 
wynajmie w dobrej cenie mieszkanie (może 
być nieumeblowane). Najlepiej okolice ulicy 
Morcinka. – Tel. 0 501 742 228

Poszukuje pokoju 1-os w Jeleniej Górze, 
niekrępującego, może być w mieszkaniu 
studenckim, z Internetem. Cena max 550zl 
z oplatani – Tel. 0 792 429 003

Studentka miła, spokojna szuka stancji 
w Jeleniej Górze. Proszę dzwonić – Tel. 0 
665 319 769 lub 075 789 67 08

Poszukuję jednoosobowego pokoju do 
wynajęcia w Jeleniej Górze od listopada 
– Tel. 0 669 445 390

Trzy dziewczyny poszukują lokatorki do 
wspólnego mieszkania w centrum Jeleniej 
Góry (ok. 250 zł. za miesiąc) – Tel. 0 513 
967 575

3 spokojne studentki Kolegium Karkono-
skiego poszukują 2-pokojowego mieszkania 
do wynajęcia w Jeleniej Górze. Najchętniej 
blisko uczelni – Tel. 0 507 575 084 

Pośrednictwo w wynajmie - Profesjo-
nalna obsługa w pośrednictwie wynajmu 
nieruchomości – Tel. 0 508 439 665

Posiadam jeszcze jedno miejsce dla 
studentki. Samodzielne mieszkanie dla 
studentek na Zabobrzu 1. B.Dobra lokaliza-
cja– Tel. 0 792 282 882

Student szuka pokoju - Poszukuję pokoju 
w okolicy centrum Jeleniej Góry lub może 
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komuś brakuje 1 osoby do mieszkania– Tel. 
0 691 135 800 - student – Wynajem

Student I roku KK (zaoczne studia) 
wynajmie pokój na weekendy lub dołączy 
do mieszkania. Niepalący i bezkonfliktowy. 
kontakt gg:2505117 – Tel. 0 505 607 
988

Student szuka współlokatora - Trzech 
studentów kk szuka współlokatora do 
mieszkania 2 pokojowego – Tel. 0  663 
924 328 

Szukam do wynajęcia - szukam taniej 
kawalerki lub mieszkania 2 pokojowego 
w Jeleniej Górze lub okolicach jak Cieplice 
itp. może być do małego remontu – Tel. 0 
516 048 225

Szukam wygodnego domu do wyna-
jęcia od grudnia, min.5 pokoi, 200-300 
m2, umeblowany lub nie, umowa na co 
najmniej 12 m-cy, lokalizacja dowolna (do 
50 km od J.Góry). kontakt: wallop@world.
pl – Tel. 0 885 166 617 – 0 885 166 617 
wallop@world.pl

Kulturalny student KK szuka pokoju lub 
dołączy do mieszkania studenckiego – Tel. 
0 667 431 126

Poszukuję pokoju dla 1 osoby w okolicy 
centrum Jeleniej Góry (w pobliżu akademii 
ekonomicznej). Lub może komuś brakuje 
1 osoby do mieszkania – Tel. 0 691 
135 800

Szukam 1- osobowego pokoju do 
wynajęcia, najchętniej w samodzielnym 
mieszkaniu studenckim – Tel. 0 508 851 
520 lub gg 3212245

Szukam pokoju - szukam pokoju do 
wynajęcia 1- osobowego pilne! – Tel. 0 
693 176 145

Szukamy 1 współlokatorki - Poszuku-
jemy współlokatorki do samodzielnego 
dwupokojowego mieszkania. Zamieszkasz 
w osobnym pokoju - Mieszkanie jest 
umeblowane i dogodnie położone (osiedle 
Zabobrze).Koszt wynosi 250 + rachunki. 
– Tel. 0 695 671 277 lub – Tel. 0 695 
525 511 

Szukamy kawalerki - Jesteśmy młoda 
para i szukamy taniej kawalerki na terenie 
jeleniej gory. Interesuje nas kawalerka 
umeblowana lub nie w miarę tanio – Tel. 0 
792 132 982 po 16

Pracująca para pilnie poszukuje kawa-
lerki lub małego mieszkania 2 pokojowego 
w Cieplicach Nie musi być umeblowane. 
Może być do wynajęcia już od zaraz – Tel. 0 
606 342 127 lub mail dag007@interia.pl

Wolny pokój - Pokój może być jedno 
lub dwu osobowy, 100m od Politechniki 
(centrum Cieplic). Jest częścią dużego 
i przestrzennego mieszkania, w którym 
mieszka spokojna 3 osobowa rodzina. 
Mieszkanie jest bardzo rozkładowe (łazien-
ka i toaleta blisko pokoju). Układ mieszkania 
jest niekrępujący dla lokatorów Tel. 075 75 
502 16, – Tel. 0 603 747 276

Wolny pokój w Cieplicach – Tel. 075 
75 524 65

Wynajem kawalerki - para osób pracu-
jących szuka taniej kawalerki (do 400 zł 
+opłaty) na dłuższy okres w Jeleniej Górze 
lub okolicach pilnie proszę o kontakt– Tel. 
0 665 896 597

Poszukuję współlokatorki do 3 osobowe-
go mieszkania, które jest w pełni wyposażo-
ne i umeblowane w Jeleniej Górze przy ulicy 
Złotniczej (niedaleko centrum i Akademii 
Ekonomicznej). Mieszkanie składa się z 
dwóch pokoi, kuchni (umeblowana, lodów-
ka, kuchenka), całkowicie nowej łazienki 
oraz przedpokoju (szafa).Okolica bardzo 
cicha, spokojna i bezpieczna z parkingiem. 
Czynsz 250 zł. miesięcznie od jednej osoby+ 
liczniki. – Tel. 0 668 732 060

Szukam mieszkania 2-pokojowego 
umeblowanego lub kawalerki do wynajęcia 
w okolicach Tesco za rozsądną cenę [dla 
pary] – Tel. 0 693 377 611 
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Wynajmę budę na Zabobrzu - wynajmę 
budę na Zabobrzu oferty z cena proszę pisać 
na adres gabiiza@o2.pl

Do wynajęcia mieszkanie w Jeleniej 
Górze,450zł/miesiąc– Tel. 0 791 267 
076

Młoda para pilnie wynajmie mieszkanie 
najlepiej w okolicach Zabobrza w cenie do 
700zl. + liczniki. Obie osoby pracujące, po-
siadające własną firmę budowlaną Tel.075 
64 51 998 lub 0 880 759 343

Wynajmę mieszkanie - poszukuję 
kawalerki do wynajęcia w Sobieszowie 
ewentualnie oś. Orle niedrogo – Tel. 0 0 
503 456 780 

Wynajmę mieszkanie 2 pokoje - wynaj-
mę mieszkanie 2 pokojowe dla studentów 
lub rodziny, blisko KK ok 100 metrów 
nowe, cena do uzgodnienia – Tel. 0 888 
764 147

Wynajmę mieszkanie w Piechowicach 2 
pokoje z łazienką, kuchnią i zabudowanym 
balkonem. Mieszkanie czyste, zadbane i 
ciepłe – Tel. 0 792 220 972 

Wynajmę nowe mieszkanie super 
urządzone - 2 pokojowe dla studentów 
lub rodziny - mogą mieszkać 4 osoby, 
kompletnie wyposażone ulica Kadetów 7, 
100 metrów od Kolegium Karkonoskiego 
- 66 m2 - wszystko na liczniki - nowe 
wyposażenie – Tel. 0 888 764 147 

Wynajmę pokój studentce nie drogo 
- Tel. 0 507 815 269

PRACA
DAM PRACĘ

Zatrudnię na ręczną myjnię samo-
chodową w Jeleniej Górze – Tel. 0 605 
376 346

Autoryzowany punkt sprzedaży Era-Gsm  
zatrudni na stanowisko - konsultant ds. 
obsługi klienta – sprzedawca- stażysta 
Tel. 075 75 50299 lub 608 033 561 
- od 9 do 20

Avon - dostajesz prezenty i zarabiasz 
– zostań konsultantką – Tel. 0 507 
764 419

Zatrudnimy w Czechach inżyniera 
elektryka z uprawnieniami sep Tel/fax 0 
914 314 208 formex

Zatrudnię pomoc do kuchni o dużym 
doświadczeniu w pensjonacie w Szklarskiej 
Porębie Tel. 0 502 108 290

Przyjmę pięciu sprzedawców, branża 
kosmetyczno – farmaceutyczna – Tel. 0 
661 444 726

Zatrudnimy konserwatora – może 
być emeryt – rencista w Jeleniej Górze 
– Nowowiejska 43 – Tel. 075 75 250 
17 – Tel. 0 606 360 443 w godzinach 
8:00 – 10:00

Agencja Ochrony - zatrudni z licencja lub 
bez . Umowa zlecenie - umowa o prace - od 
zaraz – Tel. 0 691 688 009

Akwizycja OFE - Za każdą umowę do OFE 
powyżej 20zł składki ZUS, płacę od 300zł do 
600zł plus 1,5% od kapitału klienta. Kon-
takt: e-mail: ofepolska@ofepolska.pl - Tel. 
063 244 59 09 Tel. 0 504 678 649

Angielski - pilnie potrzebny korepetytor 
(studentka) angielskiego Tel. 0 601 992 
474 lub 075 647 24 74

Avon - jeśli chcesz zostać konsultantką 
Avonu To napisz a pomogę ci wystartować 
- prezent otrzymujesz od razu - aavon24@
o2.pl

Poszukuję barmankę może być bez 
kwalifikacji, wszystkiego nauczy się z 
czasem. Praca dzień na dzień nie jest 
ciężko - wynagrodzenie miesięczne 800zł. 
Zapraszam Karola Miarki 44 Jelenia Góra 
– 075 76 78 641

Zatrudnię budowlańca - najchętniej z 
okolic Kamiennej Góry Tel.503 989 690

Poszukuję młode energiczne osoby 
chcące rozpocząć swój buissnes i być dla 
siebie własnym szefem - sześciu osób do 
pracy na samodzielnym stanowisku. Prześlij 
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swoje CV i list motywacyjny na :BuissnesG@
op.pl z dopiskiem - praca nie dla każdego

Czechy inżynier - Zatrudnimy inżyniera 
elektryka z uprawnieniami SEP Tel/fax 091 
431 42 08 formex.kadry@centrum.cz

Dam pracę f irma Opoltrasns - W 
odpowiedzi na zapytanie nadesłanych 
wiadomości jesteśmy jedną z najwięk-
szych firm motoryzacyjnych zajmujących 
się sprzedażą oraz produkcją naczep w 
Polsce. Praca dla Panów i Pań - stanowi-
sko kasjer handlowy oraz handlowiec cv 
proszę składać w siedzibie oddziału przy 
ul. Grunwaldzkiej 53 - Tel. 075 75 41 521 
- jancol77@poczta.onet.pl

Praca dla młodej, ambitnej kobiety z 
terenu Jeleniej Góry lub okolic. Oferujemy 
stabilną pracę, możliwość kształcenia i 
rozwoju, a po okresie próbnym motywu-
jące wynagrodzenie. Oczekujemy dobrej 
znajomości podstawowych programów 
komputerowych i Internetu, wysokiej 
kultury osobistej i komunikatywności. 
Oferty prosimy nadsyłać na adres biuro@
sigmameble.pl

Oferuje prace dla młodych kobiet 
kosmetyczek, studentek kosmetologii, osób 
dla których pasją jest pielęgnacja ciała. 
Szukam 5 osób. Wymagania: - dyspozy-
cyjność - komunikatywność - kreatywność 
-umiejętność pracy w grupie bądź na 
samodzielnym stanowisku - zdecydowanie 
- uczciwość Oferuję: prace w niepełnym 
wymiarze godzin lub prace stałą, szkolenia 
z zakresu kosmetyki i zdrowego odżywiania, 
możliwość zarobienia od 500 do 3000 
zł/mc. CV i list motywacyjny na: Teardrops@
poczta.onet.pl

Do pracy w Niemczech (od zaraz) - Panią 
z komunikatywną znajomością języka 
niemieckiego do opieki nad starszą osobą 
Tel. 075 767 82 38

Do próbnych fryzur - Renomowany salon 
fryzjerski poszukuje młodych dziewczyn z 
długimi włosami potrzebnych jako modelki 
na szkolenie z upięć fryzur – Tel. 0 607 
122 636

Do sprzątania - Poszukuję osób do 
sprzątania budynku po budowie na okres 
jednego miesiąca. Informacje Tel. 0 661 
961 708 

Dodatkowa lub Stała Praca - Poszu-
kujemy operatywnych osób o otwartym 
umyśle , przedsiębiorczych: do współpracy 
w branży : WELLNESS POSZUKUJEMY osób, 
z kontaktami handlowymi i bazą klientów, 
niezależnych Menedżerów, Łowców głów, 
konsultantów, doradców, sprzedawców, 
umowa kontraktowa A także osób , które 
chcą zmienić swoją obecną sytuację List 
motywacyjny , CV : prosimy kierować na: 
e-mail: biuro_media@wp.eu

Dorób do renty - Praca w punkcie 
Lotto ok.15 godz. tygodniowo (mile wi-
dziane osoby z aktualnym przeszkoleniem 
),wymagane średnie wykształcenie. O 
szczegóły pytaj basienka-skoli@tlen.pl - Tel. 
0 602 737 031

Firma brukarska - b. dobre płace - zatrud-
ni do pracy osoby także bez doświadczenia 
w zawodzie Tel. 0 502 137 019 

Firma budowlana - Firma budowlana 
zatrudni legalnie murarzy, tynkarzy oraz 
pomocników budowlanych. Oferujemy 
umowę na pełny etat, dobre warunki pracy 
oraz wysokie zarobki. - 503 069 600

Firma budowlana zatrudni - f irma 
budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy. 
zarobek 12,50 zł netto na godzinę – Tel. 
0 507 445 930

EURO-DOM P.P.H.U. Starzyński & Swebo-
dziński Firma budowlana zatrudni: murarzy, 
tynkarzy, regipsiarzy, kafelkarzy, cieśli, 
dekarzy, brukarzy, elektryków, hydraulików, 
spawaczy itd. Tynki maszynowe (nowe agre-
gaty). Usługi budowlane - kompleksowo. 
Prace ziemne. Tel. +48 / 603121659 Tel. 
+48 602 755 799
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Niemiecka firma zatrudni modelki 
(hostessy) na targi motoryzacyjne w Essen. 
Wynagrodzenie 500 euro (za 5 dni), dojazd, 
wyżywienie, nocleg gratis. List motywacyjny 
w jęz. niemieckim, oraz zdjęcie (wzrost, 
waga) proszę wysyłać na adres: noack-
motorsport@t-online.de

FX Sport Sp. z o.o. - FX Sport Sp. z o.o. 
- firma z branży odzieży sportowej ogłasza 
nabór na stanowiska : szwaczka, drukarz, 
krojczy, grafik komputerowy, konserwator 
- elektryk. Jeżeli jesteś zainteresowany 
dobrą atmosferą pracy i atrakcyjnym 
wynagrodzeniem, przyjdż do siedziby firmy, 
która mieści się przy ulicy Waryńskiego 23 
lub zadzwoń i umów się na rozmowę 075 
645 08 30 - FX Sport Sp. z o.o.

Gabinet Kosmetyczny - Poszukuję 
kosmetyczki, kosmetologa do pracy w 
gabinecie. Wymagania to podstawowe 
umiejętności takie jak manicure, pedicure, 
henna, makijaż, oczyszczanie, masaż twarzy 
itp... Praca od zaraz - na pełen etat – Tel. 0 
696 885 880

Dyrektor Gminazjum im. Rycerstwa 
Polskiego w Bolkowie zatrudni nauczyciela 
w-f z pełnymi kwalifikacjami i na pełny etat 
- Tel. 075 74 14 795

Handlowiec / doradca klienta - CRW 
WELLNESS : nawiąże współpracę z osobami, 
mającymi doświadczenie w sprzedaży 
bezpośredniej: handlowiec, menadżer, 
konsultant  w celu prowadzenia prezentacji 
handlowych , biznesowych i rekrutacyjnych 
na terenie Jeleniej Góry i okolic. Kontakt : 
List motywacyjny i CV prosimy przysyłać na 
adres: e-mail: ors-ofice@wp.eu

Karpacz - Hotel*** w Karpaczu zatrudni 
na umowę o pracę kucharza/kucharkę z 
doświadczeniem - Tel. 0 605 154 020

Przyjmę do pracy kelnerkę na stałe Tel. 
0 501 682 383

Zatrudnimy kierowcę - kuriera w firmie 
przesyłkowej na obszarze Jeleniej Góry. 
Wymagane prawo jazdy kat. B. Oferujemy 
godziwe wynagrodzenie z możliwością 
zwiększenia płacy, pracę w zgranym 
zespole oraz duży zakres samodzielności 
w wykonywaniu obowiązków. Od kan-
dydatów oczekujemy orientacji na cele, 
dyspozycyjności, sprawności fizycznej 
oraz chęci do pracy. Mile widziane osoby 
posiadające własne auto (zwrot kosztów 
eksploatacji). Kontakt: 691 408 000 lub 
e-mail: tommy_1405@wp.pl

Konsultantka Oriflame 1 zł - Wpisowe do 
Oriflame tylko 1 zł (zamiast 19 zł)! Zarobek 
- 30% marży - dodatkowo od 3-21% bonus. 
Teraz wspaniałe prezenty o łącznej wartości 
212 zł. Porozmawiajmy na gg: mój nr 
8071959, napisz na angee4@wp.pl lub 
zadzwoń Tel. 0 603 364 882

Kosmetyczka - kosmetolog - Zatrudnię 
do salonu fryzjersko-kosmetycznego 
kosmetyczke, kosmetologa, warunki do 
uzgodnienia -Tel. 0 501 468 300

Krawcową - krawcową do pracowni 
ekoracyjno krawieckiej zatrudnię tel. 
507377077 – dekoratornia

Kucharz - Zatrudnię kucharza do zbio-
rowego żywienia.075 752 68 48 - Bursa 
Szkolna Nr 1

Kucharza i szefa kuchni - Hotel Fenix w 
Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko 
kucharz i szef kuchni. Wymagane doświad-
czenie zawodowe – Tel. 075-64-16-600

Lukas Bank przyjmie do pracy Lukas 
Bank S.A. przyjmie do pracy w Jeleniej 
Górze przedstawicieli bankowych. Umowa 
o pracę. Zainteresowane osoby są proszone 
o składanie CV i listu motywacyjnego w 
siedzibie przy ulicy Wolności 29/7 w dniu 
08.10.2007 (poniedziałek) w godzinach od 
9.00 do 10.30

Międzynarodowa Firma zajmująca się 
- opracowywaniem profili diet dla poszcze-
gólnych klientów poszukuje : 4 osoby na 
stanowisko : ASYSTENTÓW na terenie 
Jeleniej Góry. Zarobki 1000zł-3000zł. Praca 
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stała lub dodatkowa - umowa kontraktowa 
Zgłoszenia: List motywacyjny + CV e-mail: 
portal-welnes@wp.eu

Na oczyszczalni ścieków - Wepa Profes-
sional Piechowice S.A. - producent papieru 
toaletowego i ręczników higienicznych 
zatrudni pracownika na stanowisko ope-
ratora oczyszczalni ścieków. Wymagania: 
wykształcenie minimum zawodowe o 
kierunku chemicznym lub podobnym. Osoby 
zainteresowane prosimy o składanie ofert 
w siedzibie Spółki w dziale kadr. Adres: 
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, Tel. 075 75 
47 818, e-mail: wokon@wepro.com.pl

Na produkcji - Wepa Professional 
Piechowice S.A.- producent papieru toale-
towego i ręczników higienicznych zatrudni 
pracowników na stanowiska produkcyjne: 
operator maszyn przetwórstwa i wytwór-
stwa. Osoby zainteresowane prosimy o 
składanie ofert w siedzibie Spółki w dziale 
kadr. Adres: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, 
Tel. 075 / 75 47 818

Niemcy - Potrzebna Pani do pracy w 
kuchni w restauracji w Niemczech. Praca 
na umowę, zarobek 600E dodatkowo 
mieszkanie i wyzywienie. Wstępnie na 2 
miesiące listopad i grudzień. Tel. 0 512 
435 830 – 512 435 830

Nowy Oddział - Praca dla osób młodych, 
kreatywnych i dyspozycyjnych. Tel. 75 
75 47 019

Oferta dla mężczyzn - potrzebny pan 
(może być sprawny emeryt lub rencista) do 
prac różnych na terenie firmy w Cieplicach 
np. sprzątanie liści, śniegu, koszenie trawy, 
posadzenie drzewka, malowanie płotu itp. 
kontakt tel. 7550689 od 9.00 - 15.00

Oferta pracy czeka na Ciebie - Oferuję 
pracę osobom znającym podstawy obsługi 
komputera. Mile widziane obsługa w 
środowisku Internet Explorer, MS Word, 
obsługa poczty. Praca wykonywana w domu 
Gwarantujemy umowę. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt. jola-m9@wp.pl

Opiekunka do dziecka - Poszukuję 
opiekunki do 11 miesięcznej dziewczynki. 5 
dni w tygodniu od 6.30 do 16.00 w Sobie-
szowie. Najchętniej panią z doświadczeniem 
(mającą własne dzieci), nie palącą. Tel. 0 
603 690 533

Zatrudnimy panią do sprzątania i pomo-
cy – Tel. 0 661 47 88 22 – Gostar

Pilnie na wyjazd - pilnie potrzebna 
osoba do pracy przy montażu instalacji 
p/poz. po okrasie próbnym 120zl/dzień. 
Praca na terenie całego kraju zapewniamy 
zakwaterowanie – Tel. 0 601 352 497 lub 
517 317 118

Pilnie potrzebna barmanka - zatrudnię 
barmankę, nie wielki bar - okolice starej 
Celwiskozy - warunki bardzo dobre praca 
co drugi dzień, wynagrodzenie 800zł - Tel. 
075 76 78 641 - 075 76 78 641

Pizzeria - Carlitos przyjmie kierowcę do 
rozwożenia pizzy. Dobre warunki finansowe. 
Tel. 0 505 551 010

Pomoc kuchenna - Przyjmiemy do nowo 
otwartej restauracji pomoc kuchenną na 
bardzo dobrych warunkach finansowych. 
Praca w Szklarskiej Porębie w systemie 
zmianowym dzień na dzień/dzień pracy i 
dzień wolnego. Gwarantujemy miła atmo-
sferę w pracy - Tel. 0 697 284 785

Pomoc kuchenną - do nowo otwartej 
restauracji w Szklarskiej Porębie. Gwaran-
towane dobre warunki finansowe i miła 
atmosfera. Możliwość pracy w systemie 
dzień na dzień. więcej informacji pod 
numerem Tel. 0 697 284 785

Pomocnika do wykończeniówek - ma-
lowanie płatne tygodniowo – Tel. 0 509 
362 908

Poszukiwany pracownik do obsługi e-
mail. Praca w domu 10-15 godzin tygodnio-
wo według twojego rozkładu! - Nie potrzeba 
żadnych przedpłat, zaliczek, zadatków ani 
rat gotówkowych, płatnych z góry. - Zarobisz 
1.000 do 5000 zł w niepełnym wymiarze 
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czasu lub 5.000-15.000 w pełnym wymia-
rze czasu. - Zapewnione pełne przeszkolenie 
on-line! - Wszystkiego, czego potrzebujesz 
to komputer z Internetem i dostęp do sieci 
e-mail oraz chęć dokonania zmiany! Skon-
taktuj się: pracawdomu77@wp.pl

Poszukuję cukiernika. Mile widziana 
osoba z umiejętnością dekoracji np. tortów. 
Praca w nowo-otwartej cukierni "Merkury" 
przy ul. Sudeckiej. Tel. kontaktowy: 693-
823-309 - Tomasz Warszewski - Dam 
pracę

287. Poszukuje do gastronomii - Zatrud-
nimy na stałe pomoc kuchenna i kelnerów z 
Karpacza i okolic Tel. 075 76 182 77

Poszukujemy pani do opieki nad dzie-
ckiem 6 miesięcy (od połowy listopada). 
Jesteśmy zainteresowani osobą raczej 
starszą, niepalącą, będącą na emeryturze 
lub rencie. Osoba ta powinna zamieszkiwać 
na Zabobrzu (najlepiej w okolicach ulicy 
Noskowskiego - opieka nad dzieckiem w 
naszym domu od poniedziałku do piątku 
- Tel. 0 603 29 19 71

Fundusz Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, oddział w Jeleniej Górze, ul. 
Bankowa 13 - Tel. 075 75 330 65. Od 
13 lat udzielamy pożyczek dla małych i 
średnich firm. Obecnie poszukujemy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
i posiadających szerokie kontakty wśród 
właścicieli małych i średnich przedsię-
biorstw, do współpracy w charakterze 
przedstawicieli

Powiększ swoje kieszonkowe - Praca 
dla studentki/(a)w punkcie LOTTO ok 15 
godz. tygodniowo. Mile widziane osoby 
z aktualnym przeszkoleniem do pracy w 
Totku. O szczegóły pytaj:basienka-skoli@
tlen.pl Tel. 0 602 737 031

Praca wyjazdy – panią z komunikatyw-
nym językiem niemieckim - praca za granicą 
do opieki przewidywany termin wyjazdu 
5-10-2007 chętnych proszę o kontakt 
0048781087306

Praca Avonu - Zostań konsultantką/em 
w Avon - opłata wpisowa 0 zł. dla każdego 
nowego konsultanta prezenty na powitanie 
Tel. 0 693 366 543 E-MAIL: damiannz@
o2.pl

Zatrudnię kierowcę w firmie kurierskiej 
Tel. 0 508 240 830 - Katarzyna Cyrek

Praca dla niepełnosprawnych - zatrudnię 
osobę niepełnosprawna, druga grupa , st 
umiarkowany, do pracy w biurze na terenie 
Lubawki. Kredyty - ubezpieczenia. Tel. 075 
75 44 544 od 10-17- ej

Praca dla studentów - Praca dla stu-
dentów w hurtowni wykładzin Nova Market 
w Jeleniej Górze ul. Wincentego Pola 8 na 
umowę zlecenie z dopasowaniem czasu 
pracy do nauki – Tel. 0 601 540 343, 075 
643 30 40 e-mail: biuro@novamarket.pl

Praca dla uczniów i studentów - Szukam 
chętnych osób do pracy w firmie PROMO 
na dziale odzieżowym na terenia Tesco w 
Jeleniej Górze. Praca na umowę zlecenia, 
możliwość dopasowania czasu pracy do 
zajęć w szkole. Wymagania: Pełnoletność, 
aktualne badania do celów sanitarno-
epidemiologicznych, komunikatywność 
– Tel. 0 507 338 756 LUB mail: tesco.
e1@biuropromo.pl

Zatrudnię osoby uczące się (od 18 do 
26 lat)na terenie hipermarketu w Jeleniej 
Górze na stanowiska: pracownik hali, kasjer. 
Oferuję umowę zlecenie, pracę w młodym 
zespole, bezpłatne szkolenia oraz atrakcyjne 
stawki godzinowe - Tel. 0 664 043 530 - na 
sms-y nie odpowiadam

Firma specjalizująca się w dochodzeniu 
odszkodowań poszukuje przedstawicieli na 
terenie całej Polski - Tel. 076 7228171, e-
mail:rekrutacja-aplikacja@o2.pl - InterLex 

Praca na straganie - sprzedaż owoców 
od godz. 10 do 17 Tel. 0 601 064 267

Praca na weekendy - Praca dla dziew-
czyn od 18 roku życia, na weekendy, z 
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dziećmi. Jeśli chesz sobie dorobić zadzwoń 
do nas – Tel. 0 601 19 78 48 - hip hop

Praca niepełnosprawni - zatrudnie 
osobę niepełnosprawną ze stopniem 
umiarkowanym w biurze kredytowo-
ubezpieczeniowym na terenie Lubawki. 
Wymagane wykształcenie średnie i obsługa 
podstawowa komputera. Tel.  075 75 44 
544 w godz.10-17

Firma zatrudni od zaraz studentów 
zaocznych oraz każdego chętnego do pracy 
na wyjazdach - studenci możliwość zjazdów 
na wszystkie zajęcia. Praca przy montażu 
ogrodzeń, montażu sztucznej trawy i inne 
- gwarantujemy przyuczenie, diety, noclegi 
i dobre wynagrodzenie. Tel. pn-pt 8-16 075 
6452815 lub osobiście ul. Karola Miarki 33. 
- Arim Sp. z o. o.

Praca dla kobiet i mężczyzn bez ogra-
niczeń wiekowych. Jedyne co jest ci 
potrzebne to pewność siebie, kreatywność 
oraz chęć zarobienia szybko dużych pienię-
dzy. Jeżeli posiadasz takie atuty to ta praca 
prawdopodobnie jest dla ciebie! Umów się 
na spotkanie i dowiedz się więcej. Prześlij 
swoje CV na BuissnesG@op.pl

Praca w gastronomii od zaraz w tygodniu 
lub weekendy mile widziani studenci - Tel. 
0 697 083 314

Przyjmę do pracy ambitną osobę z 
prawem jazdy przy produkcji rolet zewnętrz-
nych i bram rolowanych oraz montażu okien 
– Tel. 0 513 151 261

Praca przy produkcji wentylacji - szuka-
my pracowników (do przyuczenia) do pracy 
przy składaniu elementów wentylacji. K&K 
Engineering s.c. (teren dawnego Zrembu) 
Tel. 075 6446 970, info@kk-eng.eu - K&K 
Engineering s.c. 

Praca w Belgii - Poszukujemy fachow-
ców do szalunków w Belgii-umowa o pracę, 
dojazd, zakwaterowanie zagwarantowane 
075 64 64 557 - PROFI - BAU S.C

Praca w firmie Opoltrans - panią na 
stanowisko kasjer handlowy 0raz pana na 
stanowisko handlowiec praca w Jeleniej 
Górze. cv proszę składać w oddziale firmy 
przy ul. Grunwaldzkiej 53 od g0dz.8.00 
do 17.00 lub na adres jancol77@poczta.
onet.pl branża motoryzacyjna (samochody 
ciężarowe)

Praca W Holandii - Potrzebuje osoby 
które potrafią stawiać rusztowania do 
wyjazdu za granicę, Praca legalna. Więcej 
informacji Tel. 075 642 44 46

Praca w hotelu - Poszukujemy kelnerek, 
kelnerów oraz pomocy kuchennych do 
pracy w renomowanym hotelu na terenie 
Jeleniej Góry. Oferujemy elastyczny czas 
pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 
Wymagamy wysokiej motywacji do pracy, 
miłej aparycji oraz zaangażowania w 
wykonywaną pracę. Doświadczenie w ga-
stronomii mile widziane. CV proszę kierować 
na adres: akostur@atlas-apt.pl lub Agencja 
Pracy Tymczasowej Atlas ul. Podwale 62 
50-010 Wrocław - APT Atlas

Praca w Niemczech - pilnie poszukuje 
pani z komunikatywna znajomością j 
niemieckiego do opieki przy starszej osobie 
Tel. 0 781 087 306

Praca w ochronie - Od zaraz zatrudnię 
pracowników ochrony na różnych stano-
wiskach. Stawka godzinowa od 6 zł netto 
- Tel. 0 500 183 211 e-mail:argus.security@
neostrada.pl - Zdzisław Sidorowicz

Praca w ochronie - Zatrudnię w ochronie 
na umowę o pracę z okolic Rębiszowa, 
Starej i Nowej Kamienicy. Wymagana 
niekaralność i grupa niepełnosprawności. 
Kontakt: 0-75 7534222 w godz. 8:00 
- 15:00. - Koordynator ds. ochrony 

Praca właśnie dla Ciebie - jeśli chcesz 
żebyś właśnie ty był swoim szefem ta praca 
jest właśnie dla ciebie. wystarczy komputer 
wraz z internetem i trochę wolnego czasu. 
kontakt kolec101@op.pl

Pracownik ochrony - Zatrudnimy pra-
cowników ochrony do ochrony obiektów 
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handlowych. Atrakcyjne wynagrodzenie 6-7 
zł netto / 1 godz. Tel. - (+48) 669 969 412 
- M.Piotrowski - Dam pracę

Pracownika do auto-myjni - Tel. 0 504 
165 873

Pracowników do dociepleń -dekarzy, 
cieśli, pomocników z doświadczeniem na 
budowie – Tel. 0 603 332 134

Security - JOKER zatrudni licencjonowa-
nych pracowników do ochrony obiektów, 
atrakcyjne warunki umowy, pierwsza 
umowa na okres 3 lat. Kontakt. 075/ 
64 20 201, 604 129 155, jeleniagora@
joker-security.pl 

Prowadzenie biura - asystent - Poszukuję 
uczciwej i ambitnej osoby do prowadzenia 
biura w sektorze ubezpieczenia-kredyty. 
oferuję umowę o prace stałą pensje 
+premię uznaniową Od kandydata oczekuję: 
-wykształcenie średnie -znajomość office 
- chęci uczenia się i szkolenia -komunika-
tywności i pozytywnego nastawienia do 
ludzi -mile widziane doświadczenie CV i list 
motywacyjny proszę kierować na adres 
e-mail: eafinanse@o2.pl

Firma Handlowa z branży optycznej 
zatrudni pilnie przedstawiciela handlowego, 
mającego doświadczenie w sprzedaży 
bezpośredniej. Umowa o pracę (pełny etat) 
stałe wynagrodzenie + wysoka prowizja od 
sprzedaży, samochód i telefon służbowy. 
Wykształcenie minimum średnie (studenci 
wykluczeni), prawo jazdy kat. B, komunika-
tywność, dyspozycyjność , wiek do 35 lat 
Zainteresowanych CV i list motywacyjny 
prosimy przysyłać na adres: makowski@
blick-punkt.pl - Blick-Punkt

Przedstawiciele handlowi - Studio 
Promocji Akcent - Tel. 0-32 328 35 75 
w imieniu swojego klienta poszukuje 
na terenie całej Polski pracowników na 
stanowisko Przedstawiciela Handlowego. 
Osoby zainteresowane ofertą proszone są 
o wysłanie e-maila (CV+ LM) pod adres: 
marketing@akcent.biz - Studio Promocji 
Akcent

Przyjmę budowlańców - do prac ogólno-
budowlanych, elewacje, tynki, malowanie, 
bruk-  itp praca od zaraz na ter J.G. - Tel. 0 
603 332 134 praca od zaraz

Przyjmę do pracy na stragan - Przyjmę 
kobietę z doświadczeniem - sprzedawca 
- Tel 509 266 386

Przyjmę pokojową - Przyjmę do pracy 
pokojową. Kontakt osobisty: Hotel "Karko-
nosze" ul. Złotnicza 12 

Hotel Relaks*** z Karpacza poszukuje 
do pracy osób na stanowisko recepcjo-
nista/ka , kelner/ka i pomoc kuchenną  
- dobre warunki zatrudnienia (umowa o 
prace) - prace w młodym zespole - dobre 
wynagrodzenie CV proszę przesyłać na 
e-maila: Recepcjonist - marketing@hotel-
relaks.pl Kelner, pomoc kuchennarestau-
racja@hotel-relaks.pl - N. Chełmeck 

Stażystkę - Biuro rachunkowe zatrudni 
stażystkę ze średnim wykształceniem Tel. 
075 64 38 224

Szklarska Poręba - Firma zatrudni osobę 
w Szklarskiej Porębie do porządkowania 
terenu zewnętrznego jednego zakładu. 
Praca w godzinach porannych na umowę 
zlecenie lub umowe o pracę. Tel. 076 746 
6980, 510 013 235

FX Sport Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 
ogłasza kolejny nabór na stanowisko : 
Szwaczka - Jeżeli interesuje Cię praca w 
najnowocześniej wyposażonej szwalni w 
przyjaznej i serdecznej atmosferze oraz 
wysokie zarobki w systemie akordowym, 
przyjdź do siedziby firmy, która mieści 
się przy ul. Waryńskiego 23 lub zadzwoń 
i umów się na spotkanie tel. 075 645 08 
30 - FX Sport Sp. z o.o.

Firma Opal Med zatrudni młodą, ko-
munikatywną kobietę do telefonicznej 
obsługi klienta. Wymagania: Min. średnie 
wykształcenie, komunikatywność. Oferu-
jemy prace w dynamicznie rozwijającej się 
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firmie, w młodym zespole. Umowa o pracę. 
Kontakt: 075-647-20-56 lub info@opalmed.
eu - opal Med.

Tokarz CNC - W imieniu szkockiego 
klienta pilnie poszukujemy tokarza CNC 
z dobra znajomością j. angielskiego. 
Stawka na początek 11,60 GBP/godz./
brutto (docelowo 13,40GBP/godz/brutto). 
Zakwaterowanie zapewnione odpłatnie 
55-80GBP/tydz. Zapewniona rejestracja 
pracownicza, podpisanie umowy, założenie 
konta pracowniczego w banku. Transport 
Polska-Szkocja pokrywa i organizuje 
kandydat. Dla odpowiednich kandydatów 
wyjazd jak najszybciej: CV (w wersji j.ang) 
na email: rekrutacja@advisergroup.pl, Tel. 
077 442 55 77

Utrzymanie ruchu - Wepa Professional 
Piechowice S.A.- producent papieru toale-
towego i ręczników higienicznych zatrudni: 
elektryków, elektromechaników, elektroni-
ków, automatyków, ślusarzy remontowych 
do pracy w dziale Utrzymania Ruchu. 
Wymagania: - wykształcenie zawodowe lub 
wyższe o kierunku pochodnym do propono-
wanych stanowisk, - mile widziana praktyka 
w zawodzie. Osoby zainteresowane prosimy 
o składanie ofert w siedzibie Spółki w dziale 
kadr. Adres: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, 
Tel. 075/75 47 818, e-mail: wokon@wepro.
com.pl. - WEPRO Piechowice S.A.

Zatrudnię kobiet w charakterze sprze-
dawcy w sklepie .Poszukuję osoby su-
miennej, dyspozycyjnej z doświadczeniem 
- dbanie o ekspozycje towaru, doradzanie 
klientowi o miłej aparycji, odpowiedzialnej 
i sympatycznej o wysokiej kulturze osobistej 
- Tel. 0 693 963 962

Webmaster do skończenia projektu 
- Poszukuję webmastera do dokończenia 
małej ilości kodu w php i mysql - Tel. 669 
417 059 gg:6645856

Wolne miejsca pracy w sektorach: - Han-
dlowym : menedżer działu , doradca klienta 
Szkoleniowym : specjalista ds rekrutacji 
i szkoleń, trener sektor działania:branża 
Wellness Oferujemy: -stałą prace-kontrakt 
osobisty CV i list motywacyjny; należy 
składać w siedzibie firmy po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym ; +48(0)60 
52 08 508 lub przesyłać e-mailem: crb.
rekrutacja@wp.pl

P.U.H "SZTEKK" poszukuje pracowników 
ogólnobudowlanych, umowa o pracę – Tel. 
0 501 741 991

Zatrudnię cukiernika. Mile widziane 
doświadczenie. Więcej informacji pod nr Tel. 
0 603 139 998 - Mrugała Rafał

Zatrudnię kelnerów - Zatrudnimy kel-
nerów w restauracji w centrum Jeleniej 
Góry Tel. 075 6415820 od 10:00 do 
22:00 - J.K. 

365. Zatrudnię kucharza - kucharkę - do 
pracy w Niemczech we włoskiej restauracji. 
Wymagana znajomość języka niemieckie-
go. Wszelkie informacje pod numerem 
00496051470448 prosić Panią Ize

Zatrudnię piekarza - W związku z rosną-
cym zapotrzebowaniem na pieczywo naszej 
firmy poszukujemy do pracy piekarza. 
Praca w nowym zakładzie w Dziwiszawie. 
Wszelkie informacje pod nr Tel. 0 603 139 
998 Mrugała

Zatrudnię Programistę - Zlecę budowę 
nowego systemu internetowego. Wymaga-
ne doświadczenie, bardzo dobra znajomość 
języków programowania, pracy na bazach, 
łączenie usług z systemem telefonii ko-
mórkowej. CV + odnośnik do swoich prac 
proszę przesyłać na adres: biuro@media-tur.
pl - Media-Tur

Zatrudnię tynkarza - Zatrudnię tynkarza 
na bardzo dobrych warunkach finansowych 
Tel. 0 500 214 133

Firma porządkowa zatrudni kierowcę 
kat. B. Praca w J. Górze na jednym obiekcie 
na dwie zmiany. Wynagrodzenie 936 zł 
brutto. Osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności mogą korzystać z 
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ZFRON-u. Tel. 75 6456745 lub 0 510 
013 235

Zatrudnimy kierowcę busa (Kat. B) 
- Zatrudnimy kierowcę busa (kat.B). Praca 
w firmie kurierskiej. Godziny pracy ok. 9-
18. Wynagrodzenie stałe plus prowizja za 
doręczone paczki. "Im więcej rozwieziesz 
tym więcej zarobisz". CV i list motywa-
cyjny proszę przesłać na adres e-mail: 
kami_trans@wp.pl Skontaktujemy się tylko 
z wybranymi osobami

Firma RO-KO Car Service Sp. z o.o. 
zatrudni kierowców posiadających prawo 
jazdy kat. D oraz uprawnienia do przewozu 
osób. Znajomość bileterki EMAR-105 
będzie dodatkowym atutem Tel. 0 512 
387 317. Dokumenty aplikacyjne prosimy 
składać w biurze przy ulicy Płk. Wacława 
Kazimierskiego 5. / teren dawnej jednostki 
wojskowej pod Jeleniami / - RO-KO Car 
Service Sp. z o. o 

Zlecę remont silnika Simson - Problem 
jest z biegami, gaznikiem, uszkodzona 
kopka. Silnik dość ładnie pracuje. Silnik 
dostarczę pod wskazany adres i zostawię 
zaliczkę na remont  – Tel. 0 601 145 684

Zatrudnię szwaczki – Tel. 0 602 38 
38 58 lub 075 75 51 996 ( wieczorem) 
po 18

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Przyjmę chałupnictwo – szycie nie 

wymagające overloka albo z maszyną w 
dzierżawę – Tel. 0 503 329 986

Rencistka z doświadczeniem zaopiekuje 
się dzieckiem od pn. do pt. – Tel. 0 507 
436 881

Tegoroczna absolwentka technikum 
handlowego (wykształcenie średnie, dyplom 
technika, matura) Poszukuję pracy. kontakt: 
vitara_m@wp.pl - vitara_m@wp.pl

Podejmę pracę w branży webmaster-
skiej. Jestem gotów zaprojektować stronę 
www, administrować ją i modyfikować 
wedle uznania. Więcej informacji: psgpol-
ska@gmail.com

Budowlaniec - instalator budowlany: 
wod-kan, C.O., wentylacje oraz różnego 
rodzaju roboty budowlane: gładzie, regipsy, 
parkiety drewniane i panele (drobne prace 
stolarskie) Tel. 0 507 481 859

Budowlanka - Firma budowlana podej-
mie każde nawet drobne zlecenie fachowe 
wykonanie, konkurencyjne ceny warto 
dzwonić Tel.075 64 51 998 lub 0 886 
42 77 88

Dodatkowa praca - Rencista pilnie szuka 
dodatkowej pracy - Tel. 0 791 349 351

Emeryt szuka pracy - sprawny emeryt 
z wykształceniem technicznym – energe-
tycznym z ze znajomością komputera z 
samochodem osobowym podejmie pracę 
jako konserwator tzn. złota raczka w szko-
lach, firmach, hotelach lub inne poważne 
propozycje Tel. 0 698 674 272

Młody i energiczny student politechniki 
wrocławskiej (studia zaoczne) podejmie 
praktycznie każdą pracę. Prawo jazdy kat. 
B. – Tel. 0 661 522 201

Wykonywanie Instalacji i pomiarów kon-
trolnych do 1 KV. Uprawnienia budowlane 
– Tel. 0 668 463 606

Kelner - kelner z 10 letnim doświadcze-
niem podejmie prace na terenie jeleniej góry 
i okolic Tel. 0 695 690 632

Kelnerka, barmanka - Młoda osoba 
posiadająca doświadczenie poszukuje pracy 
jako barmanka lub kelnerka najchętniej na 
terenie Karpacza lub Jeleniej Góry - Tel. 0 
693 332 338

Kierowca B,C szuka Pracy - Młody, dys-
pozycyjny, uczciwy – Tel. 0 792 023 449

Kierowca C,E, kurs na przewóz osób, 
badania psychotechniczne, karta kierow-
cy, doświadczenie na trasach między-
narodowych. Najchętniej na wywrotkę 
kraj/zagranica weekendy w domu – Tel. 
0 667 765 383
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Kierowca kat. B - podejmę prace jako 

kierowca znajomość języka włoskiego Tel. 
0 605 120 468

Kierowca kat. B + wózki widłowe - Młody 
24 lata podejmie pracę prawo jazdy kat B 
od 5 lat kierowca bierny, jeździłem samo-
chodami dostawczymi – busami na wózki 
małe doświadczenie. Aktualna książeczka 
sanitarna, żonaty, uczciwy, bezkonfliktowy, 
odpowiedzialny Tel. 0 508 241 896

Kierowca kat. B - podejmę pracę na 
piątkowe popołudnia i/lub soboty niedziele 
jako kierowca i nie tylko na terenie dawnego 
województwa jeleniogórskiego kontakt: 
psgpolska@gmail.com 792 132 982 
- kierowca kat B

Kierowca kat. B - Posiadam prawo jazdy 
kat. B. Podejmę prace na weekendy i w 
tygodniu (od poniedziałku do piątku godziny 
do dogadania ponieważ studiuje. Posiadam 
własne auto osobowe - Tel. 0 792 132 982 
- kierowca kat B

Kierowca podejmie pracę - Podejmę 
pracę jako kierowca kat. B doświadczenie 
na busach Tel. 0 693 800 490 – Tel. 0 
693 800 490

Kompleksowe remonty mieszkań - 
kompleksowe remonty mieszkań: elektryka, 
hydraulika, regipsy, gładzie, itp. szybko, 
solidnie – Tel. 0 607 403 946 - F.H.U 
"EWA"

Korepetycje z języka niemieckiego – Tel. 
0 607 641 037

Solidne korepetycje z matematyki. 
Poziom szkoły podstawowej i gimnazjum. Z 
dojazdem do ucznia. Tel. 0 509 503 125

Kosmetyczka - Ukończyłam studium 
kosmetyczne, nie posiadam w tej dziedzinie 
doświadczenia ale mam chęci. Obecnie pra-
cuję w innym zawodzie ale szukam czegoś 
bardziej interesującego. Czy ktoś potrzebuje 
takiej kosmetyczki? aniadr_84@o2.pl

Magister historii - Uniwersytet we 
Wrocławiu, szuka pracy w szkole - Tel. 0 
509 223 976 

Masażystka - mam na imię kasia 23 
lata poszukuję pracy jako masażystka Tel. 
0 665 863 116

Matematyka – korepetycje -  Studentka 
IV roku finansów i rachunkowości udzieli 
korepetycji z matematyki. Przygotuję do 
testów gimnazjalnych i matury. Tanio i 
solidnie – Tel. 0 691 371 376

Młoda, ambitna szuka pracy - Mam 23 
lata ukończone technikum gastronomiczne, 
doświadczenie w branży handlowej. Obsługa 
komputera i urządzeń biurowych, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów interperso-
nalnych. Poszukuje pracy tylko na rano 
– Tel. 0 697 380 759 lub E-mail:aniajg2@
poczta.onet.eu

Młody 25 lat - Szukam pracy na terenie 
Jeleniej Góry i okolic, posiadam wykształ-
cenie średnie prawo jazdy B uprawnienia 
na wszystkie wózki widłowe praca tylko 
na stałe zarobki ok2500zl Tel. 0 516 
021 761

Młody i ambitny szuka pracy - Młody i 
ambitny szuka pracy w Karpaczu, Jeleniej 
Górze i okolicy. Od poniedziałku do piątku. W 
weekendy szkoła – Tel. 0 507 315 179

Młody i ambitny, kat. B - Szukam pracy 
najlepiej w charakterze kierowcy. Posiadam 
prawo jazdy kat B. Obecnie pracuje w 
firmie budowlanej jako pomocnik. Chętnie 
podejmę inną ciekawą prace. Posiadam 
wykształcenie średnie-Matura z języka 
niemieckiego, polskiego oraz matematyki. 
Jestem ambitny i energiczny, rozważę każdą 
propozycje. Tel. 0 661 522 201. Kowary 

Młody, wyższe, niemiecki. - Absolwent 
studiów licencjackich, student zaoczny 
dziennikarstwa, język niemiecki, wyspor-
towany podejmie pracę – Tel. 0 695 
430 143

Operator wózka widłowego - poszukuje 
pracy jako magazynier, operator wózka 
widłowego. Doświadczenie 2 letnie w 
pracach na magazynie. Przyjęcie dostaw, 
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wystawianie dokumentów, rozładunek za-
ładunek samochodów. itp Tel: 695031458. 
email: konradis@wp.pl

Opieka - Podejmę się pracy jako opie-
kunka do dzieci w weekendy. Nie pale, nie 
pije. I nie mam 18-lat. Pilnowałam już dzieci 
miedzy innymi w Pałacu. Bardzo kocham 
dzieci. Tel. 0 502 100 682. Prosiłabym 
dzwonić po 15

Opieka na dzieckiem - Samotna matka 5 
letniego chłopca zaopiekuje się dzieckiem 
lub dziećmi na terenie Jeleniej Góry - płeć 
i wiek- obojętna. Tel. 0 669 712 306 lub 
505 614 544

Opiekunka do dziecka - Cieplice - Witam. 
Studentka 2 roku pedagogiki opiekuńczej z 
resocjalizacja chętnie podejmie się opieki 
nad dziećmi. Najchętniej powyżej 1 roku 
życia. Najchętniej 3-4 razy w tygodniu. 
Tel. 0 605 293 665 i GG 9298618 
studentka KK

Poszukuję dodatkowej pracy na co 
drugi weekend w miesiącu. Mam wyższe 
wykształcenie - licencjat z pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej /obecnie się 
dokształcam/. Posiadam prawo jazdy 
kat.B. Jestem osobą odpowiedzialną, 
rzetelną, odporną na stres, systematyczną, 
bezkonfliktową. Na oferty czekam pod nr tel 
692071754, e-mail pinesiaaa@wp.pl

Podejmę pracę na cały etat. Podsta-
wowa znajomość obsługi komputera, 
doświadczenie w handlu, telemarketingu. 
Jestem uczciwa, odpowiedzialna, dyspo-
zycyjna. Proszę o kontakt 0 503 312 357 
lub ezukaa@poczta.onet.pl

Podejmę pracę - jestem studentka III 
roku filologii polskiej w Kolegium Karko-
noskim w Jeleniej Górze, szukam ciekawej 
pracy po zajęciach. Posiadam samochód 
- Tel. 0 781 791 720

Podejmę pracę - Mam 22 lata ukoń-
czony licencjat pedagogiki z resocjalizacja. 
Obecnie studiuje w trybie zaocznym. Tel. 0 
696 468 075 (biurowa mile widziana)

Mam 33 lat prawo jazdy kat B i T oraz 
uprawnienia na wózki widłowe - podejmę 
prace – 665 071 586 - Podejmę pracę

Młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. 
B  z samochodem, podejmie pracę – Tel. 0 
695 430 099 - Podejmę pracę

Podejmę pracę na pełny etat. Mam 
30 lat, wykształcenie średnie, obsługa 
komputera. Jestem ambitna, sumienna i 
uczciwa - Tel. 0 691 601 401

Podejmę pracę po godzinie 15-stej. 
Jestem młodą, odpowiedzialną i zorga-
nizowaną osobą. Wykształcenie wyższe, 
mobilna. Umiejętność szybkiego pisania 
na komputerze. Chętnie pomogę w sporzą-
dzaniu pism procesowych itp. w kancelarii 
adwokackiej, radcowskiej bądź notarialnej. 
- Tel. 0 601 992 438

Posiadam duże doświadczenie w branży 
handlowej, bardzo szybko się uczę Tel. 075 
75 75 237 po 16-stej 

Podejmę pracę jako kierowca kat. B 
- Młody, odpowiedzialny, obroty i uczciwy 
podejmie prace jako kierowca kat.B Tel. 0 
506 796 943

Student i studentka studiów dziennych 
w Jeleniej Górze podejmą każdą pracę 
na popołudnia i weekendy. Razem lub 
oddzielnie. Posiadane prawo jazdy kategorii 
B, własny samochód. Możliwość pracy na 
terenie Jeleniej Góry i okolic (do dogadania 
się). Kontakt: psgpolska@gmail.com Tel. 0 
792 132 982

Pomaluję - Wyremontuję mieszkanie 
- Wykonam gładzie, pomaluję mieszkanie. 
Panele, ściana, podłoga - Tel. 0 889 
385 757

Poprowadzę pensjonat czy inny obiekt 
turystyczny – 0 500 183 298

Posiadam pracowników i hale - posia-
dam hale oraz pracowników. podejmę się 
jakiegoś zlecenia nawet na stale, może być 
praca chałupnicza, możliwość składowania 
wyrobów – Tel. 0 506 114 060
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Posiadam pracowników i hale - posia-
dam hale oraz pracowników. może być 
praca chałupnicza, możliwość składowania 
wyrobów, centrum Jeleniej Góry – Tel. 0 
506 114 060

Posprzątam, umyję okna - posprzątam, 
umyję okna – Tel. 0 608 558 975

Poszukuję pracy na terenie Wielkiej 
Brytanii, w gastronomii na stałe. CV w języku 
angielskim i polski wysyłam na e-mail. tel. 
609894856 e-mail:dorota_swiniarska@
o2.pl

Poszukuję pracy w Jeleniej Górze 
- Mam 50 lat. Obecnie jestem na rencie i 
poszukuję pracy w Jeleniej Górze lub okolicy 
o charakterze ochrona obiektu, lecz nie 
koniecznie, posiadam prawo jazdy kat.B, 
lojalny, uczciwy. Posiadam auto osobowe 
- Tel. 691 389 357 

Praca w gastronomii - szukam pracy 
w gastronomii w charakterze pomocy 
kuchennej lub z przyuczeniem na kelnerkę, 
barmankę - e-mail resa.sort@interia.eu 

Regipsy, płytki, hydraulika - wszelkie 
usługi remontowo budowlane a także 
montaż mebli kuchennych lub robienie na 
wymiar - Tel. 0 607 403 946

Szybko tanio i solidnie wyremontuję 
mieszkanie - malowanie, gładzie, hydrauli-
ka, regipsy, płytki – Tel. 0 505 502 150

Rencista Kierowca B, szuka pracy na 
Busa - Tel. 0 505 092 579

Rencista pilnie szuka dodatkowej pracy 
- Tel. 0 791 349 351

Sekretarka -  pracownik biurowy - Posia-
dam doświadczenie w obsłudze komputera 
– Tel. 0 605 354 541

Solidne korepetycje z matematyki. 
Z dojazdem do ucznia. Poziom szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Student 3 roku 
elektroniki – Tel. 0 509 503 125

Pomogę posprzątać mieszkanie, biuro 
itp: odkurzanie, mycie okien i wszystko z 
tym związane sprzątanie po remoncie - Tel. 
505 766 094

Student pedagogiki szuka dodatkowej 
pracy - Student pedagogiki podejmie pracę 
w Jeleniej Górze. Doskonała znajomość j. 
angielskiego, średnio zaawansowany j. nie-
miecki. Doskonała znajomość komputera, 
prawo jazdy kat. B. Szukam pracy najlepiej 
umysłowej, popołudniowej za wyjątkiem 
piątków i sobót. Adres e-mail:soczek87@
o2.pl - soczek87

Student podejmie pracę - podejmę 
praktycznie każdą prace popołudniami 
oraz co drugi weekend. Jestem studentem 
w zaocznym trybie nauki oraz pracuje jako 
referent ds. zakupów, szukam dodatkowej 
pracy posiadam prawo jazdy kat. B – Tel. 0 
502 129 880

Jestem studentka 1-go roku, poszukuje 
pracy na weekendy (nawet od piątku), 
zainteresowanych moim ogłoszeniem 
proszę o kontakt Tel. 0 889 462 439 
sledzik0711@wp.pl

Studentka AE - Studentka IV roku 
podejmie prace na 1/2 etatu, popołudniami 
i weekendy lub w charakterze praktyk. 
Najchętniej w biurze. e_milka_@op.pl

Studentka fizjoterapii 3 rok - poszukuję 
pracy, która będzie pozwalała mi uczęszczać 
na zajęcia - poniedziałki wolne do 19, co 
drugi wtorek ok. 11 , a co drugi od 14 wolny. 
Wszystkie środy od 14 oraz piątki do 12. 
Mam prawo jazdy kat B, potrafię obsługi-
wać kasę fiskalną, posiadam książeczkę 
sanepidowską. Tylko poważne propozycje 
– Tel. 0 508 667 544

Studentka pedagogiki - (studia dzienne) 
poszukuje dodatkowej pracy – Tel. 0 886 
765 406 

Studentka poszukuje pracy - Podejmę 
chętnie pracę biurową jestem na drugim 
roku studiów Administracyjnych i kończę 
staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w dziale 
księgowości -  Tel. 0 601 167 132

Studentka szuka pracy - Studentka 
V roku AE szuka pracy w elastycznym 
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wymiarze godzin - 1/2 etatu, popołudnia 
lub weekendy - Tel. 661 381 325

Studentka dzienna 4 roku ekonomii 
szuka pracy w elastycznym wymiarze go-
dzin- 1/2 etatu, popołudnia lub weekendy. 
martaw@op.pl

Dwie studentki V roku Akademii Ekono-
micznej o kierunku: gospodarka i admini-
stracja publiczna podejmą prace na 1/2 
badz 3/4 etatu. Kontakt pod emailem:
studentkaae@o2.pl

Szkolenia bhp Tel. 0 697 817 105 
- wykonuje szkolenia bhp, ocenę ryzka 
zawodowego - prowadzę sprawy bhp Tel. 0 
697 817 105 e-mail: BONDAR 111@wp.pl

Szkukam pracy na terenie JG - Mam 
26 lat i poszukuje pracy na terenie Jeleniej 
Góry, posiadam wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat.B. Bardzo dobra znajomość 
obsługi komputera w środowisku Windows, 
pakietu Microsoft Office; korzystanie z 
sieci Internet; obsługa urządzeń biurowych. 
Czekam na Państwa oferty, proszę o kontakt 
drogą email : michal_poczta@interia.eu 
- michal_poczta@interia.eu

Szukam dorywczej pracy na weekendy 
- Młoda, obrotna, uczciwa dziewczyna (16l). 
Szuka dorywczej pracy na soboty i niedziele 
do opieki nad dziećmi (od 2-8 lat) lub do 
sprzątania - Tel. 0 512 099 450

Jestem licealistką po ukończonych 
praktykach w zawodzie sprzedawcy. Po-
szukuję pracy, może być odzieżówka bądź 
kosmetyka lub sklep ogólnospożywczy. 
Jestem komunikatywną osobą. Bardzo 
szybko przystosowuje się do warunków 
- Tel. 0 693 475 589

Mam 26 lat i poszukuje pracy na terenie 
Jeleniej Góry, posiadam wykształcenie 
średnie, prawo jazdy kat.B, dobra znajo-
mość języka Angielskiego, podstawowa 
Hiszpańskiego i Niemieckiego. Bardzo 
dobra znajomość obsługi komputera w 
środowisku Windows, pakietu Microsoft 
Office; korzystanie z sieci Internet; obsługa 
urządzeń biurowych. Czekam na Państwa 
oferty, proszę o kontakt drogą email : mi-
chal_poczta@interia.eu - michal_poczta@
interia.eu

Szukam pracy - mężczyzna, wyk. śred-
nie, znajomość obsługi komputera, jez. 
angielski , niemiecki na terenie J.Góry lub 
okolice Tel. 0 607 508 402

Szukam pracy - Młoda, ambitna poszuku-
je pracy w centrum Jeleniej Góry najchętniej 
w sklepie odzieżowym, kosmetycznym lub 
obuwniczym. Posiadam doświadczenie w 
handlu – Tel. 0 509 559 608 

Szukam Pracy w Londynie – Witam 
- mam 20 lat. Szukam pracy w Londynie 
jako opiekunka zwierząt domowych, rozno-
szenie ulotek oraz sprzątanie - Oferty tylko 
poważne proszę przesłać na adres e-mail 
mija13@buziaczek.pl

Mężczyzna 37 lat, ślusarz - mecha-
nik z 14 – letnim doświadczeniem z 
posiadanymi uprawnieniami do obsługi 
urządzeń dźwigowych oraz uprawnieniami 
elektromechanicznymi(obsługa, naprawa, 
konserwacja urządzeń mechanicznych) 
oraz świadectwo kategorii E podejmie 
pracę na terenie Jelenia Góra-Cieplice - nie 
posiadam prawa jazdy - Tel. 0 660 707 657 
- Nie zawsze mogę odebrać- waldek35j.
g@wp.pl 

Szukam w biurze - skończyłam w tym 
roku technikum ekonomiczne, lubię prace 
przy komputerze, potrafię poruszać się 
po Internecie, znam programy pakietu 
office. Nie mam doświadczenia, ponieważ 
nigdy nie pracowałam, ale chcę zdobyć 
doświadczenie. obecnie uczę się w szkole 
"cosinus" na kierunku "organizacja re-
klamy". Podejmę także staż, ale bardziej 
zależy mi na pracy. proszę o kontakt: e-mail: 
justysia1887@buziaczek.pl Tel. 0 510 625 
001 gg 9684563 

Technik elektronik EMC szuka pracy. 
Bardzo dobra znajomość elektroniki ana-
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logowej i cyfrowej, automatyki, montaż-
serwis urządzeń upc, smd, SEP 1kV, 18 
lat doświadczenia. Tylko poważne oferty ! 
kontakt: port80.małpa.onet.eu 

Tłumaczenie czeski, angielski - Podejmę 
się tłumaczeń, pisemnych oraz ustnych 
(również wyjazdowe np. do Czech). Biegle 
władam językami : angielskim oraz czeskim 
- Tel. 0 603 646 899

Podejmę prace posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe+świadectwo kwalifikacyj-
ne uprawniające do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń instalacji i sieci gazowych 
wytwarzających, przetwarzających, przesy-
łających, magazynujących i zużywających 
paliwa gazowe na stanowisku eksploatacji 
Tel. 0 663 232 355 lub 7141425

Wynajmiemy dla firmy kierowcę C+E 
- Agencja Pracy Tymczasowej"AGRAR" nr 
wpisu 3363/3 odda w leasing pracowni-
czy dla firmy doświadczonego kierowcę 
kategori C+E, na trasy krajowe - Tel. 0 509 
404 070, e-mail:agrarinst@wp.pl 

Wyremontuję mieszkanie - szybko 
tanio i solidnie wyremontuję mieszkanie 
/malowanie, gładzie,hydraulika, regipsy, 
płytki – Tel. 0 505 502 150 

Zaoczna Studentka - Podejmę prace, 
biurowa mile widziana – Tel. 0 696 468 
075

Zarządzający Systemem Web - Zarzą-
dzający Systemem Web posiada wolne 
miejsca na prace w domu w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu dla pracowni-
ków do obsługi komputera i prowadzenia 
marketingu. W celu uzyskania pełnych 
szczegółów pisz a na pewno odpowiem. 
e-mail: pracawdomu77@wp.pl

RÓŻNE 
Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24 

(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:  
drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier. 
Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż. 
Tel. 0 75 76 46 289

Sprzedam damski rower Kelly's Sphera, 
prawie nieużywany, w pastelowym kolorze. 
Cena ok. 500 zł - do negocjacji - Tel. 0 
503 093 588

Meble sosnowe, lite, ratanowe, wosko-
wane do pensjonatów, sypialni, kuchni, 
pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 
75 75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250

Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36, 
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym 
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal 
– cena do negocjacji. Zapraszam do 
przymiarki, stan bardzo dobry – jak nowa 
– Tel. 0 500 183 197

Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją 
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub 
przymiarka osobiście - Cena 550 zł – mail: 
jack011@wp.pl  lub Tel. 0 508 082 888

Białą suknię ślubną 173 cm + 5 cm 
obcas, 2 częściowa na kole, rozm. 36/38, 
regulowana w pasie, gorset, regul. Biust B 
lub C, gratis dodatki – Przymiarka Jelenia 
Góra – Fotki na mail. Cena 600zł - Tel. 0 
511 511 358

Segment pokojowy czarno – biały + 
wersalkę + zamrażarkę – Tanio – Tel. 
(075) 76 74 053 

Boazeria, podbitka od 17,80 za m2 
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe 
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 
213 28 lub Tel. 0 605 306 250

Tanie domowe obiady 5 zł na abona-
ment. Cieplice ul Cieplicka 74 szkoła nr 6. 
Tel.  0 502 108 290

Segment używany pokojowy 3 elementy 
80*205*60 tanio Tel. 0 515 206 283

Fotel stomatologiczny – konstrukcja 
hydro – mech. do regulacji – Tel. 075 
75 411 73

Pianino Calisia Tel. 075 75 436 69
Wkrętak akumulatorowy "Power Plus" 

3.6 V, 220 obrotów, prosty/kątowy mało 
używany z końcówkami - 25zl. Tel. 0 608 
034 794
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Sprzedam stare sprawne radia Aga, 
Pionier – Tel. 075 76 72 773

Lodówkę  „E l e k t r o l u x”  –  wym 
60x60x150 – cena190zł – Tel. 075 
642 62 90

Kuchenkę gazową „Ewa” – cena 100zł 
– Tel. 075 642 62 90

Grzejniki żeliwne- żeberka – używane 
60cm – cena 5zł/szt. – Tel. 075 642 
62 90

Maszynę do szycia – wieloczynnościową 
– tanio – Tel. 075 75 500 70

Maszynę dziewiarską – tanio – Tel. 
075 75 500 70

Zwykłą pralkę – tanio – Tel. 075 75 
500 70

Piękne paprotki zdrowotne o długich 
strzępiastych liściach – tanio – Tel. 075 
75 500 70

Wzorzystą narzutę z wełny owczej 
przywiezioną z Ukrainy – tanio – Tel. 075 
75 500 70

Pościel wełnianą, zdrowotną z owiec 
australijskich – jedno osobową 100x140 
– nie używana za niską cenę – Tel. 075 
76 75 963

Maszynę Zyngier – nożną – ma 100lat 
– szyje wszystko – za niską cenę – Tel. 
075 76 75 963

Piłę do cięcia drewna – elektryczną z 
blatem – tanio – Tel. 075 76 75 963

Mam do sprzedania 2 piecyki gazowe 
na butle (propan - butan) używane jeden 
sezon. W idealnym stanie. Cena 100 zł 
za sztukę. Mam też 1 butle 50zł.Jeśli to 
możliwe chciałbym aby ktoś kupił komplet 
- na e-mail. Jelenia Góra-Cieplice - wal-
dek35j.g@wp.pl

Kupię niedrogo Adipex. E-mail marta-
4me@vp.pl

Biurko pod komputer, stan bardzo dobry. 
Odbiór Karpacz Tel. 0 605 112 270

Buty Levis nówki r 45 - Fotko na maila 
biało niebieskie na przylepy długość wkładki 
29 cm. Odbiór w Piechowicach możliwa 
wysyłka pocztą -170 zł - Tel. 0 886 361 
127 lub gg 1951664

Cegła rozbiórkowa - cegła rozbiórkowa 
oczyszczona – Tel. 0 603 265 722

Hydrauliczne podnośniki do okien - Nowe 
nie używane do otwierania okien tanio 
ostatnie sztuki polecam duże grono ludzi 
kupujących jest zadowolonych najtaniej na 
rynku produkcji niemieckiej moc 500N zasi-
lanie 230vol, długość wysięgnika 300mm 
kolor srebrny Tel. 0 514 429 751

Drewno kominkowe, opałowe - Sprze-
dam drewno kominkowe i opalowe. Le-
galność pochodzenia. Faktura VAT Tel. 0 
603 954 845 

Drewno opałowe średnica 5-15 cm głów-
nie brzoza pocięte w klocki na wymiar wg 
życzenia klienta 100 zł/mp, w kawałkach 
ok2m 80 zł/mp Tel. 0 695 174 052 – 0 
695 604 878 

Fotel obrotowy - Sprzedam fotel obro-
towy na kółkach. Regulowana wysokość. 
Obicie ze skóry ekologicznej. Bardzo 
wygodny. Stan BDB. Tel. 516 171 476 

Fotel rozkładany - sprzedam fotel rozkła-
dany 1-os. z pojemnimnikiem na pościel w 
dobrym stanie cena 150 zł (nowy 600 zł) 
- Tel. 0 601 345 960

Fotelik samochodowy - Tanio sprzedam 
bardzo dobry używany fotelik samochodowy 
dla dziecka od urodzenia do 10 kg. Ma 3 
pozycje oparcia, wkładkę dla niemowlaka 
podtrzymująca główkę, daszek i dopinane 
pokrycie wierzchnie. Ma wygodną rączkę do 
przenoszenia dziecka. Polecam. Wanienka 
do kąpieli gratis – Tel. 0 602 276 357

Gliniane garnki do kiszenia - sprzedam 
garnki do kiszenia kapusty o różnej pojem-
ności tanio Tel. 075 64 327 61

Kabel - sprzedam skrzynkę energe-
tyczną do zasilania placu budowy wypełni 
wyposażoną oraz 20 m kabla miedzianego 
5x6 wraz z podwieszką. Cena do uzgodnie-
nia -Tel. 0 662 197 021
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Ziemniaki (vineta) na zimę, marchew, 

buraki, cebula, miód pszczeli. Z dostawą 
do twojego domu/piwnicy. Zamów już dziś 
nie zwlekaj - Tel. 0 514 288 323

Klacze 3 szt. do sprzedania - rasy XX 
Dwie po karierze wyścigowej 1. KORALIA 
ur. 2005r.o.Professional, m.Kostabrava 
2. DALMIRA ur. 2005r.o.Professional, 
m.Dolloressa oraz 3. LIDERKA ur. 2006r. 
o.Professional,m Lady In Heaven Stadnina 
Koni River Chanter Jelenia Góra tel.075/75-
217-41 0601 74 14 71

Kombinezon coccodrilo dla dziecka 
jednoczęściowy z najnowszej kolekcji 
rozmiar 80 kombinezon jest w kolorze 
biało seledynowo szarym, bardzo ładny - do 
kombinezonu dopinane są ciepłe buciki oraz 
rękawiczki, środek podpięty polarem - Tel. 
0 781 628 287 

Kompakt Koło Primo, odpływ warszawski 
(pionowy) w oryginalnym opakowaniu, bez 
deski. Cena 250 zł - Tel. 0 508 861 071

Kotły gazowe Vaillant i Junkers - Witam 
mam do sprzedania używane ,lecz w 
pełni sprawne kotły gazowe VAILLANT i 
JUNKERS w dobrej cenie. Pytania proszę 
kierować - Tel. 0 609 760 700 e-mail: 
pioolo1@wp.pl

Książki dla studentów ekonomii - sprze-
dam Tel. 0 783 032 707

Kupię butle 11 kg - propan -butan 
Wroclaw Tel. 0 608 04 70 62 e-mail abriss.
robert@gmail.com1027. Kupię butle

Kupię deski o wymiarach 120-130cm, 
szerokości 10cm i grubości 2,5 cm . ilość 
- 0,5 kubika. Tel. 0 604 262 350

Kupię gry na Play station 2 najlepiej 
saint fiction, bitwy, strzelaniny itp gg 
7929858 Tel. 0 515 633 640

Kupię książkę do Biologi 2 wyd . OPERON 
autorzy:Jacek Balerstet, Ewa Bartnik, Ewa 
Holak, Waldemar Lewiński Małgorzata 
Łaszczyca, Karol Sabath, Grażyna Skirmuntt. 
WOS (wiedza o społeczeństwie) zakres 
rozszerzony cz.2 Wydawnictwo Operon 
Zbigniew Smutek , Janusz Maleska , Beata 
Surmacz – Tel. 0 606 301 919 lub gg 
4387580

Kupię książki oparte na filnie Charmed 
(Czarodziejki) - Tel. 0 665 709 708, email: 
pinanyc@vp.pl

Kupię licznik RL 6 AC 220 V Tel. 
602587749

Kupię lub przyjmę - Potrzebuje ciuszki 
dla noworodka, najlepiej cała wyprawkę 
– Tel. 0 697 500 837

Kupię muzykę z filmu Charmed (Cza-
rodziejki) Tel. 0 665 709 708, email: 
pinanyc@vp.pl

Kupię podsypkę / zwietrzelinę - na 
podjazd, z transportem w rozsądnej cenie. 
Sobieszów k. Jeleniej Góry -  Tel. 0 693 
934 900

Lite drewno - Meble - Firma stolarska 
produkuje wysokiej jakości meble z drewna 
(olcha, sosna) na zamówienie, również w 
stylu antycznym. Posiadamy w sprzedaży 
tarcicę sosnową suchą kl.I gr. 20,25,32,50 
n/o Zapraszamy Barcinek 8B 10 km. od 
J. góry na drodze do Zgorzelca Tel. 075 
75 14 060

Narożnik z salonu Bodzio - używany 
przez 12 miesięcy. stan idealny. kolor 
rudy z beżem. narożnik po rozłożeniu: 
powierzchnia spania 210*135 cena 500 
zł Tel. 0 781 628 287 

Nokia N90 sprowadzona z Anglii, bez 
sim-locka, polskie menu, karta pamięci 
64mb - cena 640 zł – Tel. 0 886 521 
733

Oddam małego kocurka - Oddam w do-
bre ręce małego rudego ślicznego kocurka 
wraz z wyprawką - jest grzeczny i spokojny 
- nie mogę go zatrzymać ponieważ wyjeż-
dżam za granice – Tel. 0 669 366 082 

Oddam za darmo 2 fotele i ławę w 
dobrym stanie - Tel. 0 693 355 877

Oddam ziemie z wykopu odbiór własnym 
transportem – Tel. 0 607 377 347
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Oddam ślicznego kocurka tylko w dobre 
ręce ma 10 tygodni, wychowuje się w domu 
razem z psem. Jest bardzo łagodny i ma 
fajny charakter – Tel. 0 516 084 905

Odzież hurtem, tanio - likwidacja Sklepu 
- Kurtki, spodnie dresowe, koszule, krawaty, 
bezrękawniki. Możliwość wystawienia faktu-
ry lub paragonu – Tel. 075 75 767 8448 

Ogród - Do sprzedania piękna Tuja Szma-
ragdowa w rozmiarze 100-110cm! Cena 
40 zł szt. Przy większej ilości możliwość 
negocjacji cen - Tel. 0 606 918 651

Okna PCV z demontażu z podwójną 
szybą z demontażu w bardzo dobrym 
stanie, koloru białego, rozwierno-uchylne 
z klamkami, impor towane z Niemiec. 
Dostępny wymiary: 1400 /1000 - 9 szt. 
800 /650 - 2 szt.(łazienkowe) Tel. 0 
608 177 518

Opony - kupię - tanio nowe lub używane 
175/70/13 pilne – Tel. 0 509 786 122

Patrx - usługi budowlane. - Wykonuje 
prace: - Murarsko - malarskie - kamie-
niarskie - posadzki, plastry, schody Jerzy 
Ciechecki - Układanie glazury Tel. 0 606 
302 633

Piec kaflowy - stylowy - kafle tłoczone 
(ciemny brąz) - wysok. ok. 170cm. lokaliza-
cja - Jelenia Góra - Tel. 0 691 328 832

Nowy piec żeliwny nowej generacji na 
gwarancji! VIADRUS U22C! Moc cieplna 
11,7kW Wydajność 80m/2 Wszystko 
palny! Bardzo czysty i wygodny! cena 
2600zl – Tel. 0 694 328 082

Piękna suknia ślubna – polecam - 
665170821 - mam do sprzedania piękną 
suknię ślubną - biała z dodatkami różu 
- rozmiar 36 - możliwość przymierzenia w 
Jeleniej Górze - cena 600 zł - ( wartość w 
salonie 2200 zł )

Pomogę załatwić najkorzystniejszy 
kredyt – Tel. 0 604 647 866

Poniemiecki magiel antyk działający 
- sprzedam stary poniemiecki magiel (folks 
mangel SEILER'S MASCHINNENFABRIK 
LEIGNITZ) cena 250 zł ( do negocjacji ) 
Jelenia Góra – Tel. 0 667 119 103 lub 
514 262 310

Prawo Jazdy- termin - Zamienię termin 
egzaminu na prawo jady z 09.10 na: 
15.10, 29.10, 02.11 lub sobotę. – Tel. 0 
697 488 169

Sprzedam czarny segment pokojowy. 
Stan dobry. W skład mebli wchodzi szatka 
rtv, szafa podzielona na 2szt, witryna, barek i 
regał. Meble są ozdobione jasnymi listwami. 
cena 300zl, transport własny – Tel. 0 512 
435 830 

Skup palet - Punkt skupu znajduje się 
przy TESCO. Tel. 0 600 397 269

Do sprzedania używane: kuchenka 
gazowa Acanta, pralka automatyczna Ardo, 
piec gazowy dwufunkcyjny Saunier Duval. 
Tel. 0 665 248 346 

Lóżko do masażu 3-funkcyjne profesjo-
nalne – Tel. 0 692 423 330

Sprzedam akordeon 120zł. Tel. 0 605 
448 518

Sprzedam bagażnik THULE 530 moco-
wanego do dachu samochodu. stan: nowy 
nie rozpakowywany cena 170 zł Tel. 0 502 
949 005 gg; 6554533

Sprzedam zielony fotelik Rebel firmy 
JANE za 190 zł – Tel. 0 501 092 469 

Sprzedam granit - Sprzedam 33 tony 
kostki granitowej – Tel. 0 798 774 936 
– 0 798 774 936

Sprzedam kawiarenkę internetową na 
Zabobrzu. Kawiarenka w ciągłej eksploa-
tacji, 12 stanowisk + Kserokopiarka i cały 
osprzęt sieciowy- Atrakcyjna Cena 16 tys zł 
- Informacje 0 693 963 962

Sprzedam kraba - sprzedam ktabatę-
czowego z terrarium o wym 40/40/40cm 
(64litry) urządzone do potrzeb kraba mój nr 
telefonu to Tel. 0 512 099 490

Sprzedam kurtkę dziecięcą - Sprzedam 
nową kurtkę dziecięcą firmy DiD, rozm. 
74cm, cena 50 zł, Tel. 0 695 725 787
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Sprzedam kurtkę za 50 zł - niebieską 
w dobrym stanie dla 2-3 latka nr Tel. 0 
660 725 384 

Sprzedam nar ty - Sprzedam nar ty 
taliowane firmy HEAD dł.120 cm. , używane 
przez jeden sezon. Mogę przesłać zdjęcia 
emailem. Tel. 0 693 153 628

Sprzedam płaszczyk dla 1-2 latka 
- Sprzedam płaszczyk dla 1-2 latka za 
45zł kolor jasno zielony bardzo ładny 
ciepły z eleganckim kołnierzem Tel. 0 660 
725 384

Sprzedam Sab Simplex opakowanie 30 
ml - oryginalnie zamknięte. Data ważności 
04/2010 Zakupiliśmy kilka opakowań, 2 
opakowania podaliśmy naszemu maluchowi 
i na prawdę pomogły. Teraz już nie są 
nam potrzebne i nie otwarte opakowania 
kropelek sprzedajemy. Cena 22 zł Zain-
teresowanych proszę o kontakt mailowy: 
kaszs@konto.pl - kaszs@konto.pl

Sprzedam sterylizator parowy Express 
Firmy AVANT za 120 zł – Tel. 0 501 
092 469

Sprzedam stół, kolor czarny, z możliwoś-
cią rozkładania i podwyższania / obniżania. 
Wymiary 80 x 155 + wkład 40 cm. Stan 
idealny. Cena 300 zł. Tel. 0 506 105 416 

Sprzedam stół nowy - ciemny dębowy do 
salonu. rozmiar 180x90 cm polecam – Tel. 
0 665 304 505

Sprzedam sukieneczkę do chrztu za 50 
zł - koloru różowego krótki rękawek nadaje 
się także na inne okazje bardzo śliczna 
noszona tylko raz. Mam także do tego 
sweterek biały i buciki - cena do uzgodnienia 
Tel. 0 660 725 384

Sprzedam szczeniaka owczarka niem, 
6 tygodni - czarny z podpalanymi łapkami i 
pyskiem - Tel. 0 888 900 658

Sprzedam różowy wózek VOLANT firmy 
Implast Cena: 700 zł - Agnieszka Tel. 0 
501 092 469

Sprzedam wózek dla dziecka w kolorze 
różowym i bordowym (z przewagą różu. 
Łóżek składa się z :torebki, kółek gumowych 
przeciw deszczowcem ściągane są wszyst-
kie części - możliwość zrobienia spacerówki 
- Wózek jest w stanie idealnym - Kosztował 
650 złotych sprzedam za 250 - elipassion@
tlen.pl Tel. 0 512 151 718

Sprzedam wózek dziecięcy Active Baby 
Braker, bordowo-beżowy, trzy funkcyjny, 
pompowane koła, folia przeciwdeszczowa. 
Zdjęcia mogę wysłać mail-em. Stan bardzo 
dobry, wózek zadbany - Tel. 0 697 800 
373 

Sprzedam wózek dziecięcy dwie funkcje 
do wykorzystania. Stan bardzo dobry, 
duże koła, folia przeciwdeszczowa w 
komplecie kolor bordowo-beżowy – Tel. 0 
601 614 764

Sprzedam wózek wielofunkcyjny - Sprze-
dam wózek wielofunkcyjny Breaker Baby 
Active z pełnym wyposażeniem. Kolor - kawa 
z mlekiem + pomarańczowe wstawki. Stan 
bdb. Cena 399zł. Tel.0 506 740 206

Sprzedam wózek za 150 zł - pompowane 
duże koła kolor granatowy folia przeciw-
deszczowa w dobrym stanie nr - Tel. 660 
725 384

Sprzedam wózek 150 zł duże koła folia 
przeciwdeszczowa - kolor granatowy wkład 
do wózka; głęboki po złożeniu spacerówka 
nr Tel. 0 660 725 384 

Sprzedaż kolagenu - Chcesz wyglądać 
młodziej i zapomnieć o zmarszczkach – Tel. 
0 513 151 262 

Sprzedaż Tarcicy - sosna - Firma Sto-
larska posiada w ciągłej sprzedaży tarcicę 
sosnową suchą w kl.I n/o gr. 20,25,32,50 
różnych długości. Produkujemy meble 
z drewna, również w stylu antycznym. 
Kontakt: Barcinek 8B 10 km od J. Góry Tel. 
075 75 140 60, 0 608 435 483

Sprzedaż wyposażenia pokoju - sprze-
dam tanio kompletne wyposażenie pokoju 
segment plus komplet wypoczynkowy – Tel. 
0 517 363 913
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Sprzedam starą drewnianą beczkę. 
w dobrym stanie. cena ok. 100 zł ( do 
negocjacji ) – Tel. 0 667 119 103 lub 
514 262 310

Suknia ślubna - rozmiar 36/38 - kolek-
cja z 2007 roku Suknia jest śnieżnobiała, 
gorset z tyłu regulowany sznurowaniem. 
Piękny kształt idealnie się dopasowuje. Stan 
idealny. Rozmiar 36/38. Do sukni dodam 
welon krótki, ozdobę do włosów i na szyje 
oraz rękawiczki. Cena:1000 zł Dzwoń lub 
pisz Tel. 0 605 491 572 e-mail:kromcia@
yahoo.com

Suknia ślubna - oddam - gorset + 
spódnica na kole. Zainteresowanym prześlę 
zdjęcie. Tel. 0 607 685 959

Suknia ślubna – Okazja + dodatki, 
śnieżnobiała, rozmiar 36, na wzrost od ok. 
162 do ok. 170, gorset drapowany, pięknie 
zdobiony, dół- tiul, organza i tafta, na kole. 
Cena to tylko 300 zł – Tel. 0 501 167 824 
ikukinho@yahoo.pl

Suknia ślubna za grosze – Tel. 0 600 
923 114

Super kurtka XXL Scotch&Soda - Nowa 
kurteczka dobrej firmy w stylu vintage 
super szyta na wielkiego gościa klatka 68x2 
foto na maila. Cena 170 zł. Kontakt na gg 
1951664 lub Tel. 0 886 361 127

Szczeniaki Alaskan Malamute - Urodziły 
się 24 sierpnia 2007. Kontakt telefoniczny 
607 770 954. Cena 300zł za pieska. 
Szczeniaki są odrobaczone i posiadają 
książeczkę zdrowia 

Używana pralka PoLaR - Sprzedam 
używaną 6 letnią pralkę PoLaR - do wymiany 
tylko uszczelka – Tel. 0 693 153 628

Welon długi – sprzedam - delikatny 
welon składa się z dwóch warstw: *jedna 
(wierzchnia) sięga do pasa *druga do 
kostek Welon - to biała mgiełka, bardzo 
delikatny, bez zbędnych ozdób, jedynie 
ma pofalowane brzegi. Posiada zgrabnie 
ukryty grzebyk do zamocowania welonu 
we włosach. Cena 200 zł. (ja zapłaciłam 
za niego w salonie sukien ślubnych 350zł) 
Zainteresowanym mogę przesłać zdjęcia 
na maila. Możliwość zobaczenia welonu 
osobiście w Jeleniej Górze (bez zobowiązań) 
Tel. 0 511 511 358 lub mail: madnessa@
o2.pl

Wersalka, szafa, lodówka - tanio - 
wersalka, fotel do spania, szafa, ława, i 
kredens biblioteczka, odkurzacz i lodówkę 
- sprzedam Tel. 075 64 327 61

Wełna mineralna Rockwool - Wełna mi-
neralna Rockwool 12 cm Toprock w belkach 
do ocieplania: - stropodachów wentylowa-
nych i poddaszy, - stropów drewnianych, 
- sufitów podwieszanych Do sprzedaży ok 
15 bel (rulonów), które pozostały mi z 
ocieplania własnego poddasza. Transport 
własny. W przypadku 1-2 bel na terenie 
Jeleniej Góry jestem w stanie dostarczyć 
swoim samochodem (więcej sie o niego nie 
zmieści :-) kontakt: virtual-cash@o2.pl

Sprzedam wózek spacerowy firmy 
Graco, kolor granatowo-niebieski, dwie 
tacki dla dziecka i rodzica, pompowane 
koła, bardzo wygodny w prowadzeniu, 
przednie koła skrętne. Osłona na nogi i 
parasolka przeciw słoneczna GRATIS. Cena 
200 zł. Preferowany odbiór osobisty – Tel. 
0 509 939 976

Wózek inwalidzki w dobrym stanie za 
100zł 0 Tel. 075 7131-355

Wypożyczalnia samochodów a-4 tdi, 
vw passat tdi mercedesy sprintery - Tel. 0 
603 840 828 – 75 75 244 33 Jelenia 
Góra - centrum 

Zgubiono legitymację studencką Uni-
wersytetu Wrocławskiego na nazwisko 
Marta Mikołajczyk, nr legitymacji 171 937 
– Tel. 0 664 499 226

Znaleziono psa rasy Syberian Husky. W 
dniach 1-2.10.2007r. błąkał się w okolicy 
ul. Transportowej. Właściciela prosimy o 
kontakt pod nr Tel.(075) 64 74 734 
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Łóżeczko z komodą w białym kolorze. Za-
interesowanym prześlę zdjęcia. Cena:400 
zł. Kontakt:jl@op.pl Tel. 509 310 403

Śliczny kocurek - Oddam ślicznego 
zaszczepionego kocurka. Wychowany 
w domu, korzysta z kuwety. Pieszczoch 
- Tygrysek z białym krawatem i skarpetkami 
- Tel. 0 603 954 845

EDUKACJA
Korepetycje - tanie korepetycje z 

języka niemieckiego, dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych - Tel. 0 692 561 171 – ger-
manistka

Korepetycje j. Niemiecki - tanio i solid-
nie, różne poziomy, ciekawe materiały gratis 
- Zapraszam – Tel. 0 697 855 670

Chemia - korepetycje - Korepetycje 
z chemii dla gimnazjalistów, licealistów 
i uczniów technikum. Zapewniam miłą 
i przyjazną atmosferę, wysoki poziom, 
własne pomoce naukowe a także możliwość 
tańszych lekcji przy dłuższym douczaniu. 
Tel. 0 785 535 597

Niemiecki - Pomoc w nauce języka nie-
mieckiego dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. kontakt: zunia816@wp.pl

Matematyka - Korepetycje z matematy-
ki. Tanio i solidnie - udziela studentka 4 roku 
AE. Tel. 0 663 661 700

Matematyka chemia korepetycje. 
Wieloletnie doświadczenie. Tanio , szybko i 
skutecznie – Tel. 0 790 432 315

Matematyka korepetycje - Profesjonalne 
korepetycje, z matematyki - 30 lat w zawo-
dzie, skutecznie i tanio Tel. 075 76 47 023 
proszę dzwonić po 16:00

Matematyka - korepetycje u matematy-
ka – Tel. 0 691 037 800

Matematyka - korepetycje z matematyki 
z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum 
15zł za godzinę Jelenia Góra - osiedle 
Łomnickie Tel. 0 601 559 952

Matematyka, chemia - korepetycje 
- Korepetycje z matematyki i chemii. 
Wieloletnie doświadczenie. Szybko, tanio, 
skutecznie – Tel. 0 790 432 315

Matematyka - korepetycje - Studentka 
IV roku finansów i rachunkowości udzieli 
korepetycji z matematyki. Przygotuję do 
matury i testów gimnazjalnych. Tanio i 
solidnie. Kontakt. 0 691 371 376

Język angielski dla dzieci - Prywatne 
lekcje języka angielskiego dla dzieci, 25 
zł / 60 min. Centrum Jeleniej Góry. Tel. 0 
605 180 538

Język niemiecki - matura, konwersacje 
- Zajmuję się zawodowo nauczaniem 
języka niemieckiego. Ukończyłem filologie 
germańską na Uni.Wrocławskim, mam 
duże doświadczenie w nauczaniu cie-
kawym. Jestem nauczycielem w dwóch 
jeleniogórskich szkołach, specjalizuję się w 
nauczaniu maturzystów i dorosłych. Zajęcia 
na Zabobrzu III Tel. 0 501 726 467, 075 
7542 982, tobal@o2.pl

Korepetycje - poszukujemy korepety-
tora z przedmiotów ścisłych dla uczennicy 
drugiej lasy liceum. Wymagany dojazd do 
Janowic Wielkich - Tel.0 607 302 291

Korepetycje angielski - Studentka filolo-
gii angielskiej udziela korepetycji na terenie 
Szklarskiej Poręby, możliwy dojazd. Godzina 
już od 25 zł – Tel. 0 668 493 109

Korepetycje z biologii i chemii 15 zł/h 
- Uczennica studium farmaceutycznego 
udzieli korepetycji z biologii i chemii. 15 
zł/h, w Jeleniej Górze. Tel. 0 693 579 495, 
aves69@gmail.com

Korepetycje z języka angielskiego. 
Możliwość dojazdy (Jelenia Góra) – Tel. 0 
788 832 264

Korepetycje z matematyki - Studentka 
AE udzieli tanio korepetycji z matematyki 
(szkoła podstawowa i gimnazjum) Tel. 0 
788 986 534

Niemiecki - Konwersacje - Konwersacje 
w języku niemieckim w atrakcyjnej cenie. 
Jestem rodowitą Niemką, znam także język 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

polski. Zapraszam chętnych z Jeleniej Góry 
i okolic – Tel. 0 791 189 199 

Niemiecki – korepetycje - tanio - Kore-
petycje - niemiecki - mgr; tanio i solidnie, 
różne poziomy, ciekawe materiały gratis 
- Zapraszam Tel. 0 697 855 670

Angielski - Udzielam korepetycji z języka 
angielskiego. Wszystkie poziomy zaawan-
sowania. Cena 30 zł/h. Tel. 660 224 770 
- nauczycielka angielskiego

Angielski - korepetycje - tanio - Możliwy 
dojazd – Tel. 0 606 678 258

USŁUGI
Biuro rachunkowe w pełnym zakresie 

- usługi: księgi handlowe, podatkowe, VAT, 
kadry, płace, ZUS. Prowadzenie wszystkich 
rodzajów księgowości. Rzetelnie prowadzo-
ne księgi rachunkowe to niezbędny element 
funkcjonowania każdej firmy – Tel. 0 601 
837 677

Wykonamy roboty ogólno-budowlane 
remonty, przebudowy, wykończenia, do-
cieplenia, ciesielstwo - doświadczenie 
- fachowość - 0 790 498 448

Złota rączka, płytki, regipsy, wszelkie 
prace budowlane, dekarskie, ślusarskie 
– Tel. 713 05 72 lub Tel. 0 662 142 
682

CV po angielsku, tłumaczenia CV 
londyńskiej branży rekrutacyjnej – Tel. 0 
608 705 634 – cv4u@hotmail.com

Fundusz Mikro o/Jel.Góra – ul. Banko-
wa 13 – Tel. 075 75 330 65 – udzielamy 
pożyczek dla małych i średnich firm – pro-
ste zasady, bez zaświadczeń z ZUS i US

Karcher – podciśnieniowe pranie 
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki  
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i 
075 642 03 15

Karcher - podciśnieniowe pranie dywa-
nów i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 
075 76 72 773

Renowacja i układanie parkietów, 
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość 
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny. Tel. 
075 764 79 90

Profesjonalne usługi fotograficzne: 
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia 
weselne) oraz okolicznościowe - Konku-
rencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel. 
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail: 
artfotomedia@gierus.pl

Tanie domowe obiady 5 zł na abona-
ment. Cieplice ul Cieplicka 74 Szkoła nr 
6.Tel 0 502 108 290

Naprawa pralek i sprzętu agd. Dariusz 
Simoniuk. Zakład czynny pn-pt 10-17 sobota 
10-13 Zabobrze Karłowicza 25 – Tel. 0 
603 835 483 – Tel. 075 64 21 598

Biuro Rachunkowe  KO-ALA - Profe-
sjonalna obsługa księgowa podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych Certyfikat 
Ministerstwa Finansów pełna księgowość, 
książka przychodów i rozchodów, ryczałt, 
rozliczenia roczne, ZUS, kadry. Jelenia 
Góra - ul. W. Polskiego 54 - obok sądu Tel. 
0 601 837 677 mail: alakow@onet.eu

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jele-
niej Górze oferuje pomoc psychologiczną, 
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną oso-
bom znajdującym się w krytycznej sytuacji 
życiowej Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 
do 20:00 – Tel. 075 57 55 91 99

Szeroki asortyment Mebli Kuchennych 
- Fronty:  drewno, MDF, płyta fornirowana, 
lakier. Doradztwo. Projekt. Transport. 
Montaż. Ul: Poznańska 24 (koło PKS) Jel. 
Góra - Tel. 0 75 76 46 289

Profesjonalne i niedrogie wykonywanie 
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu 
środków unijnych, pisanie prac i dokumen-
tów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail: 
angelikakonik@wp.pl

Odchudzanie, poprawa formy – kondycji 
– bezpiecznie i skutecznie – najlepsze 
odżywki i suplementy – Specjalista do 
spraw zdrowego odżywiania i dietetyki 
– Tel. 0 785 636 539
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OG£OSZENIA
Restauracja Galery – organizuje najta-

niej wesela, przyjęcia, stypy – uroczyste 
rozwody – Tel. 075 75 216 94 – Tel. 0 
661 059 918

Twój elektryk Tel. 0 508 260 110
Oświetlenie : sklepów, biur, mieszkań 

Tel. 0 508 260 110
Przeprowadzki - miasto kraj europa 

- ekipa do pianin, antyków, sejfow, maszyn 
itp. Tel. 0 601 240 582

Transport na terenie Jelonki i nie tylko 
- meble agd, drzewo kominkowe, materiały 
budowlane itp.. – Tel. 0 691 309 719

Aerobik Step Siłownia Sauna - Sobota 
godzina 12.30 - 13.30 aerobik wstęp wolny 
dla wszystkich (ilość miejsc ograniczona 
do 20 osób) Czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 17.00 do 21.00 
Możliwość wykorzystania sauny lub so-
larium w dowolnym terminie, również w 
sobotę i niedzielę. Więcej informacji oraz 
rezerwacje pod numerem telefonu - Tel. 0 
791 222 252

Analiza ekonomiczna - Sporządzę analizę 
ekonomiczną projektów, przedsięwzięć. 
Informacja pod adresem piotr-amborski@
wp.pl

Auto reklama - Przyjmę reklamę na auto 
kombi dużo kilometrów po mieście Tel. 0 
515 700 004 - 515 700 004

Auto-Serwis Shell - wymiana olei i 
filtrów - diagnostyka i naprawa układów 
zawieszenia - inne naprawy mechaniczne 
samochodów osobowych Jelenia Góra ul. 
Wolności 66 (przy zajezdni PKS) Tel. 605 
292 537, 664 735 400 – Usługi

Autolaweta holowanie, pomoc powy-
padkowa profesjonalnie i tanio Tel. 0 665 
733 378

Autolaweta holowanie, pomoc drogowa 
Tel. 0 500 453 040 

Autozłomowanie Skup Aut - skup aut 
całe powypadkowe - transport gratis – Tel. 
0 665 733 378

Brukarstwo - usługi na cmentarzu 
- Układanie kostki brukowej granitowej 
krawężników podnoszenie i renowacja 
starych zapadniętych nagrobków najtaniej 
w okolicy zadzwoń, a się przekonasz – Tel. 
0 605 925 109

Bus 8 osobowy do wynajęcia z kierowcą 
- Do dyspozycji BUS VWT4 Carawelle – Tel. 
0 505 092 579 - Raily Bus

Centralne ogrzewanie - odbiory i prze-
glądy instalacji gazowych – Tel. 0 501 666 
098 lub 0 516 026 488 - hydro-max

Chata Biesiadna Lisia Góra ul. Sudecka 
100, Jelenia Góra organizuje: - imprezy 
biesiadne - imieniny - urodziny - imprezy 
integracyjne - wynajem sali Wystawiamy 
faktury Vat Tel. 0 607 260 000 

Cv po angielsku - Profesjonalne tłu-
maczenie CV na język angielski. Mamy 
doświadczenie w tworzeniu CV według 
formatu brytyjskiego w londyńskiej branży 
rekrutacyjnej. Opracujemy dla Ciebie ideal-
ne CV, które zachwyci każdego pracodawcę! 
Termin realizacji 24h! Cena tylko 50PLN! 
cv_4u@hotmail.com Tel. 0 608 705 634

Cyklinowanie Podłogi Parkiety - Cykli-
nowanie 220V Bezpyłowe Profesjonalne 
układanie podłóg parkietów Tel. 075 75 
547 94 kom 0 509 478 482

Czeski, angielski - tlumaczenia - Tłu-
maczenia zwykle - słowne i pisemne z 
czeskiego i angielskiego. Możliwość dojazdu 
do klienta. Szybko, profesjonalnie, tanio. 
ASA 075 7898464/ 694317164 sebanci@
neostrada.pl

Detektyw - Usługi detektywistyczne 
w pełnym zakresie z wykorzystaniem 
najnowszej techniki operacyjnej. Ustalenia 
majątkowe, sprawy rozwodowe, poszukiwa-
nia osób, inne ustalenia. Dyskrecja – Tel. 0 
695 299 287

DJ - Prowadzenie imprez okolicznościo-
wych (wesela, poprawiny, firmowe, itp.). 
Tanio i profesjonalnie – 0 696 061 913
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Djembe - Mam do sprzedania djembe 
wys. 20 cm , fajnie ręcznie ozdobione 
ciekawym wzorem i dobrze dostrojone. 
Pytania kierować na adres agusilla@o2.pl. 
Cena do uzgodnienia 

Dla Twojej Firmy - Fundusz Mikro Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w 
Jeleniej Górze, ul. Bankowa 13, tel. 075 
75 330 65. Od 13 lat udzielamy pożyczek 
dla małych i średnich firm. Poszukujemy 
również osób prowadzących działalność 
gospodarczą i posiadających szerokie 
kontakty wśród właścicieli małych i śred-
nich przedsiębiorstw, do współpracy w 
charakterze przedstawicieli

Do wynajęcia Bus 8 osobowy do wynaję-
cia z Kierowcą Tel. 0 505 092 579

Do wynajęcia mały lokal usługowy 
- Dobrze położony /os. XX - Lecia, Jelenia 
Góra – Cieplice -lokal 20m2 na działalność 
handlowa lub usługowa – Tel. 0 502 161 
453, he.pi@neostrada.pl - Właścicielka 

Ocieplenia kompleksowo - Firma 
świadcząca usługi w zakresie remontowo 
- budowlanym, chętnie podejmie się prac 
związanych z: - docieplaniem elewacji oraz 
poddasz - wykonywaniem tynków struktu-
ralnych -malowaniem elewacji -oraz innych 
prac związanych z branżą rem-bud Tel. 0 
661 334 123, 0 603 494 074 zapraszam 
do współpracy- Tomasz - FU "ARMIN"

Domowe Ciasta - Czy pamiętasz jak 
smakuje ciasto własnego wypieku? Brakuje 
Ci czasu, potrzebujesz domowych wypieków 
na przyjęcia rodzinne, wesela - nie lubisz lub 
nie potrafisz piec - nic straconego -zadzwoń, 
zamów, a się przekonasz jak smakowite są: 
torty, serniczki, makowce, abłecznik itp. 
Odbiór osobisty na osiedlu Zabobrze – 075 
613 77 25 0 513 865 433 gg 1733236 
jolajg@wp.pl

Expresowe Wyjazdy Zagranica - Wyjazdy 
1- 7 os expresowe porty, dworce, lotniska 
tanio i wygodnie – Tel. 0 665 733 378

Fotografia Ślubna - Wysoka jakość 
usług, bardzo atrakcyjne ceny Jelenia Góra 
okolice lub nawet dalej Reportaż obejmuje: 
przygotowania, ceremonię, plener oraz 
zabawę Zdjęcia w formie prezentacji na 
CD lub DVD + multimedialna prezentacja 
Możliwość wykonania dużych odbitek 
krzys_jg@interia.pl 695 212 075

Gaz, centralne, woda – Tel. 0 501 666 
098 lub 0 508 647 464

Instalacje elektryczne kompleksowo - In-
stalacje elektryczne - szybko, kompleksowo, 
profesjonalnie – Tel. 0 792 632 106

Koszule - pranie, prasowanie - Tanie 
pranie, prasowanie koszul męskich - Tel. 
0 609 850 106

Kredyty - Kredyty bez Bik dochód od 600 
PLN – Tel. 0 501 394 327

Kredyty hipoteczne i inwestycyjne 
- Pełna oferta kredytów dla osób fizycznych 
i firm. Doradzamy w trudnych sytuacjach 
nawet w tzw. "bez wyjścia" 0 508 439 
665

Lekcje j. angielskiego dla dzieci - Prywat-
ne lekcje języka angielskiego dla dzieci, 25 
zł / 60 min. Centrum Jeleniej Góry. Tel. 0 
605 180 538

Limuzyna do ślubu - klasyczny jaguar 
zawiezie cię do ślubu za 150zł/godz. z 
kierowcą aut@autograf.pl  - Tel. 0 607 
944 409

Lotniska Przewozy - Przewozy do Pragi 
- Poznania - Wrocławia - Krakowa Tel. 48 
505 092 579

Meble z drewna na zamówienie (olcha, 
sosna), również w stylu antycznym. Posia-
damy w sprzedaży tarcicę sosnową suchą 
kl.I gr. 20,25,32,50 n/o Zapraszamy 
Barcinek 8B 10 km. od J. góry na drodze 
do Zgorzelca Tel. 075 75 14 060

Miejsce na Twoją reklamę w atrakcyj-
nym miejscu w centrum Jeleniej Góry Tel. 
0 506 114 060 x_seros_x@o2.pl

Naprawa maszyn i modernizacja urzą-
dzeń przemysłowych, wdrażanie nowych 
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systemów sterowania z zastosowaniem 
sterowników PLC. Serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny. Kontakt: mail- golmar1967@
wp.pl Tel. 0 696 177 541 602 659 842 

Obrazy olejne - portrety, pejzaże - Po-
siadam szeroką ofertę wykonywanych prac 
plastycznych na specjalne zamówienie. 
Również fotografie. Zainteresowanych 
sztuką zapraszam na swoją stronę gale-
ryjną: www.monikaart1.digart.pl Pytania 
w sprawie zamówień proszę kierować 
na maila. myszula1@op.pl Krótki termin 
realizacji dzieł 

Ocena ryzyka zawodowego - Specjalista 
ds. BHP przeprowadzi ocenę ryzyka zawo-
dowego w Państwa Firmie oraz sporządzi 
odpowiednią dokumentację z tego zakresu. 
Tel. 0 792 614 755 

Odszkodowania z OC - Miałeś wypadek 
komunikacyjny, szukasz pomocy prawnej? 
Zadzwoń 509 893 023

Podania, pisma procesowe - Podania, 
odwołania, pozwy, pisma procesowe do 
instytucji prawnych, samorządowych i 
administracji publicznej. Tanio –Tel. 0 
695 299 284

Pomoc prawna - Pomogę w uzyskaniu 
najwyższego odszkodowania osobom 
poszkodowanym w wypadkach komu-
nikacyjnych. Pomoc prawna bezpłatna. 
Rejon Jelenia Góra – okolice - Tel. 0 504 
200 259

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania 
- Miałeś wypadek? Zgłoś się do nas. Specja-
lizujemy się w dochodzeniu odszkodowań, 
jesteśmy w tym najlepsi, Tel.(076)72 281 
71, e-mail: biuro@interlex.pl - InterLex 

Pomogę załatwić najkorzystniejszy 
kredyt – Tel. 0 604 64 78 66

Posprzątam Twoje mieszkanie - Do 
godz. 15-tej.pracuję jako opiekunka 5-cio 
letniej dziewczynki. Po godz. 15-tej. lub 
w sobotę chętnie posprzątam Państwa 
dom. Jestem uczciwa i dokładna. Mój Tel. 
0 601 210 073

Prace remonty mieszkań od A do Z 
- Wszelkie prace remontowe malowanie, 
tapetowanie, glazura, panele, instalacje 
wodne gazowe, elektryczne, adaptacje 
pomieszczeń itp. duża praktyka Tel. 075 
643 56 51 i kom.517 803 840

Pranie dywanów, tapicerek - Pranie 
dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych 
i samochodowych. Tanio, dokładnie-profe-
sjonalnie. Maszyny i środki chemiczne firmy 
KARCHER - Tel. 0 601 56 65 08

Prostowanie Felg - Prostowanie felg, 
serwis opon, pierścienie centrujące, me-
chanika pojazdowa. Jeżów Sudecki ul. Długa 
102(pętla mzk) Tel.0 507 298 092 075 
713 23 25 www.auto102.republika.pl

Przewóz osób-auto osobowe – Tel. 0 
667 209 919

Rekonstrukcja starych fotografii - 
Rekonstrukcja starych fotografii Możliwa 
naprawa naddartych, popękanych zdjęć, 
dorabianie brakujących szczegółów w 
starych zniszczonych fotografiach rodzin-
nych. Efekt - zdjęcie jak nienaruszone przez 
patynę czasu. Byś na nowo mógł się cieszyć 
wspaniałymi długotrwałymi zdjęciami. Wy-
konuję nowe odbitki (wyglądające tak jak 
stare) wliczone w cenę całego zamówienia, 
w dowolnym formacie. Koszt uzależniony od 
ilości i wielkości zdjęć. Ceny od 15 zł – Tel. 
0 692 166 949

Remonty mieszkań: panele, kafelki, 
gładzie regipsy, wstawianie drzwi i okien itp. 
solidnie i niedrogo - Tel.0 693 662 312

Remonty mieszkań - Wykonywanie 
instalacji wodnych, centralne ogrzewanie. 
Osoby zainteresowana proszę o kont. Tel. 
0 798 392 506

Remonty mieszkań od A do Z - Przyjmę 
zlecenia na remonty mieszkań. Moja 
specjalizacja to: -tynki ozdobne -gładzie 
-sufity podwieszane -wymiana drzwi i okien 
-malowanie -panele podłogowe -hydraulika 
-kanalizacja -oświetlenie -ścianki dziełowe 
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i wiele innych przeróbek. Kontakt Tel. 0 601 
614 784 lub artur117@vp.pl

Składki w OFE - Chcesz sprawdzić czy 
Twoje składki emerytalne trafiają na Twoje 
konto w OFE? Chcesz zmienić fundusz eme-
rytalny? Rozpocząłeś pracę musisz wybrać 
Otwarty Fundusz Emerytalny? Nie wiesz 
który? Zadzwoń Tel. 0 509 893 023

Specjaliści od wesel Merkury - Profesjo-
nalna obsługa pod względem muzycznym 
i prowadzenia wesel i innych imprez 
rozrywkowych. W czteroosobowym zespole 
zmienny repertuar wokalny – Tel. 0 609 
299 524

Sprzątanie nagrobków. Jednorazowa 
usługa podstawowa obejmuje - Mycie 
nagrobka oraz usunięcie starych kwiatów 
i zniczy - Sprzątanie terenu wokół grobu i 
usunięcie zbędnej roślinności - Zapalenie 
jednego małego znicza - Dokumentacja 
fotograficzna Koszt usługi podstawowej 
- 35,00 zł Email: renata.43@onet.eu 

Stolarstwo - okna, schody z różnych 
rodzajów drewna, wysoka jakość wyrobów, 
poważne oferty. Łomnica – Tel. 0 507 
030 053

Strony internetowe - Potrzebujesz strony 
internetowej, solidnie wykonanej? 502 761 
048 krzysztof@spell.pl - Spell

Strony internetowe - projektowanie pla-
katów, ulotek, wizytówek - szyldy - reklama 
- fundusze UE. Wystawiamy faktury vat - Tel. 
0 504 120 752

Strzemiona do zbrojeń z walcówki fi 
6, tanio i szybko, ceny umowne, wszelkie 
wymiary. Tel. 0 600 023 442

Agencja Krajewski BIS oferuje usługę w 
postaci montażu systemów alarmowych do 
willi, biur i mieszkań. Ponadto gwarantujemy 
obsługę serwisową i grupę interwencyjną 
- Tel. 605 097 861 

Tanio wydrukuję pracę dyplomową i inne 
materiały do druku czarno białe i w kolorze. 
Już od 0.35 gr za kartkę. Konkurencyjne 
ceny napisz na email stefan@dami.pl i 
zostaw numer telefonu oddzwonię. Tel. 0 510 
169 914

Tipsy żelowe - ładnie i niedrogo. Tylko u 
siebie w domu, gdyż tylko to zapewni czystość 
w wykonaniu usługi – Tel. 0 508667 544

Tipsy żelowe najtaniej w domu klientki, 
bardzo duża gama zdobień w cenie tipsów 
- 50zł – Tel. 0 502 975 165

Transport kraj - zagranica tanio - Usługi 
transportowe krajowe i międzynarodowe au-
tami typu BUS do 1,6 t. Również przeprowadz-
ki i inne zlecenia. Posiadam również lawetę. 
Tanio i solidnie – Tel. 0 600 852 514

Transport towarowy - bus - Usługi trans-
portowe po kraju i zagranicy BUS-maxi 1.5t 
VAT Tel. 0 608 736 426

Oferuję kompleksowe przeprowadzki 
i usługi transportowe busem marki Fiat 
Ducato. Jeśli mnie potrzebujesz dzwoń - Tel.0 
503 034 605 lub 601 558 147

Tynki maszynowe, usługi budowlane 
- EURO-DOM P.P.H.U. Starzyński & Swebo-
dziński - kompleksowo. Prace ziemne. Tel. 
+48 / 603121659 Tel. +48 / 602755799 
- EURO-DOM P.P.H.U

Ulotki, foldery, wizytówki - Potrzebujesz 
wizytówki, ulotki, folderu? 502 761 048, 
krzysztof@spell.pl

Usługi Bhp i Ppoż - Specjalista ds. BHP 
poleca swoje usługi z zakresu bhp i ppoż. Oce-
na ryzyka zawodowego; szkolenia wstępne, 
okresowe i inne. Tel. 792 614 755

Usługi dekarskie - wszelkie usługi dekar-
skie, remonty dachów, nowe pokrycia, rynny, 
okna połaciowe itp. Tel. 0 781 339 714

Usługi remontowe - Firma przyjmie 
zlecenia, duże doświadczenie. Tel. 0 513 
141 479

Usługi Remontowo Budowlane na terenie 
Kowar, Jeleniej Góry oraz Karpacza. Zakres 
wykonywanych prac: tynki, gładzie, malowa-
nie, regipsy, kafle, biały montaż, ocieplenie 
wewnętrzne – Tel. 0 513 322 612
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Profesjonalne wideofilmowanie i fotogra-
fowanie uroczystości okolicznościowych: 
śluby, wesela, komunie, chrzciny, studniówki. 
Nagrywamy materiał w formacie DV, DVD, 
HDV. Doskonała jakość, najtańsze ceny w 
regionie. Zadzwoń - Obejrzyj – Porównaj - Tel. 
0 604 666 838

Wyjazdy expresowe 1-7 osobowe kraj 
zagranica, porty, dworce lotniska, tanio, 
bezpiecznie, profesjonalnie  Tel. 0 500 453 
040 

Wyremontuję: gładzie, regipsy, panele, 
hydraulika itp. Tel. 0 507 481 859

Wysokie zyski - Chcesz mądrze pomnożyć 
swoje pieniądze? Tel. 0 509 893 023

Zanim wybudujesz Dom - Sprawdź działkę 
na której stanie. Dokładne analizy dostarczą 
informacji o radioaktywności terenu; występo-
waniu i przebiegu cieków wodnych; zaburzeń 
w naturalnym polu magnetycznym i mocy 
fal wysokiej częstotliwości(z nadajników i 
anten). Możesz świadomie wybrać miejsce 
posadzenia i rozmieszczenie pomieszczeń, 
aby uniknąć szkodliwych obciążeń. Możesz 
mieć dom który jest korzystny dla zdrowia 
twojej rodziny – Tel. 075 649 51 57 - 0 
694 214 562

Zrobię Dready różnej grubości długości 
jakie kto sobie zażyczy - cala głowa od 100 
zł lub pojedyncze dready od 7 do 10 zł (Zależy 
od Długości Włosów) Tel. 0 605 677 039

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auta całe i powypadkowe osobowe i 
dostawcze po 92 r. oraz motory - stale 
aktualnie e-mail 888auto@poczta.fm Tel. 0 
601 742 156

Vw golfa 3 lub polo chętnie diesel może 
być uszkodzony lub do poprawek Tel. 0 
603 995 592

Auta całe powypadkowe - osobowe 
i dostawcze po 92 roku stale aktualne 
888auto@poczta.fm Tel. 0 601 742 156 
- po 92 roku

Auta powypadkowe i uszkodzone - Sku-
pujemy auta powypadkowe i uszkodzone. 
Odbieramy własnym transportem. Jelenia 
Góra i okolice - Tel. 0 510 522 968 

Autozlom - skup aut - Jelenia Góra - całe, 
powypadkowe, niesprawne w całości na 
części odbieram własnym transportem z 
Jeleniej Góry i okolic Tel. 0 885 588 345 
– Tel. 0 885 588 345

Daewoo Matiz lub Tico - rocznik od 1997 
r., w bdb stanie z aktualnym przeglądem i oc. 
E-mail: 6x6@op.pl

Daewoo Tico - rocznik od 1997 r., w bdb 
stanie, z aktualnym przeglądem i oc. E-mail: 
6x6@op.pl

Poszukuje kompletu felg stalowych 
z oponami lub bez do samochodu Volvo 
940 - 5x108. Tel. 0 695 264 350 po 
godz. 15:00

Dwie felgi stalowe 4x100 do Renault 
Megane za przystępną cenę – Tel. 0 668 
375 877

Każdego fiata 126p, 125p, poloneza 
- Własny transport do 70km – Tel. 0 787 
233 050 

Kupię audi a6 1.9 tdi 2002/2003 z książ-
ką serwisową, bezwypadkowe z kompletem 
kluczy, udokumentowanym przebiegiem do 
180 tys km w cenie do 43tys zł. - Tel. 066 
88 18 322

Audi A4 TDI Kombi, rocznik 1997-2000 w 
dobrym stanie - Tel. 0 608 46 34 55

Auta sprowadzone - opel, vw – Tel. 0 
790 215 333

Bmw 318 E36 - 1992-1995 Tel. 0 605 
882 026

Busa skrzyniowego - Może być uszko-
dzony lub do remontu do kilku tys. złoty Tel. 
0 603 99 55 92

Jawę bareta sprawną z dokumentacją 
-Tel.0 515 138 689

Kupię każde auto – uszkodzone bez 
przeglądu – Tel. 0 785 479 486
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Klapę do Golfa 3 - tylna tylko wygładzoną 
bez dziury na rejestrację w rozsądnej cenie lub 
możliwa wymiana na klapę oryginalną koloru 
czerwonego Tel. 0 785 636 537

Mercedesa 124 diesel, rocznik 1990-
1995, zarejestrowany w kraju i bezpośrednio 
od właściciela, proszę w ofertach podać 
model, rocznik cenę Warszawa Tel. 0 507 
960 348

Samochody powypadkowe - kupię samo-
chody powypadkowe uszkodzone również bez 
oc i badania technicznego odbieram własnym 
transportem Jelenia Góra i okolice do 60 km 
Tel. 0 663 396 779 

Samochody uszkodzone i powypadkowe 
z terenu Jeleniej Góry i okolic ( 60 km ) 
- umowa kupna-sprzedaży, płacę gotówką i 
odbieram własnym transportem Tel. 0 510 
522 968

Smarta – Tel. 0 790 215 333
Szybę przednią do Matiza - pilnie przy-

ciemnianą do samochodu Dewoo Matiz rok 
produkcji 2001 kontakt e-mail Ula242@
wp.pl

Felgi do Toyota Corolla 2001r. Kupię też 
silniczek wycieraczki - tylny do Fiata Punto 
1998r. - Tel. 0 605 117 974

Samochód, najlepiej z gazem lub diesla. 
Chętnie bmw e 30 ,mercedesa 190,merce-
desa 124, Forda Eskorta, Renault 19 (drugi 
model) lub zadbanego kadetta Tel. 0 661 
522 201

Motocykl MZ - MZ 251 lub MZ150 w 
dobrym stanie kupie - Tel. 600 877 689

Opla Astrę stan obojętny - zdecydowanie 
każdy rok własny transport do 70km – Tel. 
0 787 233 050

Pilnie kupię - stacyjkę i wkładki z kluczy-
kami z jakiegoś rozbitka - proszę o szybką 
odpowiedź i cene.szymonttt@wp.pl

Podnośnik szyb Focus - Podnośnik szyb 
elektryczny - lewy tył Ford Focus rok 1999 
– Tel. 0 692 790 188

Powypadkowe i uszkodzone. Zapewniam 
własny transport. Jelenia Góra i okolice. Tel. 
0 507 736 710 

Vw Golf A3 lub polo może być uszkodzony 
lub do poprawek chętnie diesel – Tel. 0 603 
99 55 92

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Motocykl Yamaha fzr 600, 93 rok. po 
wymianach, opłacony. 2 sezon w kraju. 
cena 6000. Szklarska Poręba. Tel. 0 669 
948 096

Zastawę 1100p Tel. 075 76 49 283
Części Audi 80 B3 – komputer do 

wtrysku, kolektor dolotowy, elektromagnes 
rozrusznika, elementy wtrysku wielopunkto-
wego – Tel. 0 608 034 794

VW Passat B3, rok 1991, bordo, 1.8 
benzyna + gaz, centalny zamek, auto alarm, 
elektr.szyber dach, wspomaganie, wymienio-
ne sprężyny i amortyzatory, rozrząd i paski, 
układ wydechowy, nowe klocki i szczeki 
hamulcowe – zadbany – stan dobry – 0 
691 455 758

Forda Escorta – 1996/1997 – poj. 
160 – przegląd do 07.2008 – 5 drzwiowy, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, 
benzyna – gaz – cena 6500zł – Tel. 0 
508 443 522

MOTORYZACJA
ZAMIANA

VW Golfa TDI  na małe auto – Tel. 0 507 
930 010

Honda crx na diesel\'a audi - Moje auto 
jest w stanie bdb i wszelkie info – Tel. 0 695 
632 706 ps. pojemność 1.6 130 km auto 
mega sportowe

Vw Golfa 1 z gazem na cos innego nie 
musi być koniecznie z gazem ale żeby było 
sprawne czekam na propozycje – Tel. 0 
783 572 254
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- bo nauka musi być skuteczna

Experience & Education

JELONKA WCZORAJ 

Historia wykolejona
JELENIA GÓRA    Od rozkwitu do upadku jednego z najbardziej atrakcyjnych połączeń lokalnych

Lśniące czystością perony 
dworca w Hirschbergu w wo-
jennym roku 1942 ubiegłego 
wieku wciąż są odzwierciedle-
niem niemieckiego porządku. 
Wyglądają jak na makiecie 
– modelu małych kolejek zaba-
wek. Starannie wypucowane 
urządzenia, budynki. Wzorowo 
błyszczące pomieszczenie dyżur-
nego ruchu.

Pod wiatą peronu wiszą 
pnące pelargonie, które witają 
przyjezdnych i żegnają odjeż-
dżających. Gwizdek dyżurnego. 
Na szyny wtacza się kremowo-
bordowy pociąg elektryczny. 
Zbliża się 11. 30. Za sześć minut 
odjazd. W czerwcowe przed-
południe około 50 podróżnych 
kieruje się do wejść do wago-
nów. Na tablicy z kierunkiem 
jazdy: Polaun w Protektoracie 
Czech i Moraw.

Wśród pasażerów są podróż-
ni, którzy właśnie wysiedli z 
ekspresu z Berlina. Nie muszą 
długo czekać na przesiadkę: 
wszystko jak w niemieckim 
zegarku. Jest chwila tylko, aby 
ugasić pragnienie w pijalni 
piwa na dworcu głównym. 
W berlińskim pociągu jest co 
prawda wagon restauracyjny, 
ale czasy – wojenne. Więc z 
zaopatrzeniem już nie najlepiej. 
Za to w Hirschbergu jeszcze 
przedwojenny dostatek.

Przed pociągiem 52 kilome-
try, z tego większość pod górkę, 
po serpentynach i w tunelach. 
Do Polaun podróżni dojadą 
za półtorej godziny. W Ober 
Schreiberhau będą za niespełna 
50 minut. Tak szybko niemal z 
centrum miasta trudno wów-
czas dojechać innym środkiem 
lokomocji.

Charakterystyczny dźwięk 
dzwonka i bijący echem z me-
gafonów głos – Bitte einsteigen, 
Tueren schließen, Abfhart!

Moc elektrycznych silników i 
pociąg wytacza się z Hirschberg 
Hauptbanhof. Przed maszynistą 
zmierzające nie tylko ku Kar-
konoszom i Izerom szyny, lecz 
także piękne krajobrazy. Nie 
zwraca na nie uwagi: przejeż-
dża tę trasę kilkanaście razy w 
tygodniu i na pamięć zna każdy 
jej szczegół.

Dziejowy odjazd
Rok 1888. Magia trzech óse-

mek. Inżynierowie nie wierzą 
jednak w przesądy. Do ich rąk 
trafiają misternie opracowane 
plany budowy linii kolejowej, 
która ma zrewolucjonizować 
otoczenie Jeleniej Góry.

– Nowoczesna kolej żelazna 
dowiezie kuracjuszy i turystów 
do Schreiberhau, górskiego 

kurortu, który w całej Rzeszy 
rozsławia wschodnie Prusy. 
Kolej żelazna da nowy impuls 
w rozwoju przemysłu. Szybszy 
i tańszy przewóz ludzi i towa-
rów tylko z korzyścią odbije się 
na rozwoju miasta i okolic. W 
planach jest także rozwój linii 
w Czechach i możliwość dojazdu 
do Pragi największym wynalaz-
kiem naszych czasów – donosi 
Hirschberger Tageblatt.

Górska rzeczywistość nie 
pozwala jednak na zbudowanie 
linii kolejowej w błyskawicznym 
tempie, ale i tak – niemiecka 
pracowitość „robi” swoje. Przez 
trzy lata powstaje pierwszy odci-
nek kolei górskiej z Hirschbergu 
do Warmbrunn (Cieplic Zdroju). 
Idzie w miarę łatwo, bo przy 
budowie sprytnie wykorzystuje 
się istniejące już mosty nad 
Bobrem, postawione kilka lat 
wcześniej przy okazji budowy 
linii kolejowej Breslau – Goerlitz. 
Pozostaje tylko dobudować roz-
gałęzienia i położyć szyny na w 
miarę równym terenie. I wznieść 
stację Hirschberg Westbanhof 
(Jelenia Góra Zachodnia) oraz 
dworzec w Cieplicach.

Pierwsi kuracjusze do źródeł 
termalnych dojeżdżają koleją 
żelazną 1 sierpnia 1891 roku.

Jeleniogórski dziennik wy-
chwala jakość i szybkość połą-
czenia: pierwszego zbiorowego 
środka komunikacji łączącego 
Uzdrowisko z dawną Jelenią 
Górą.

Pociąg pokonuje dystans w 
ekspresowym jak na XIX wiek 
tempie: ponad 10 minut.

Dla porównania uruchomio-
ny kilka lat później tramwaj 
elektryczny ślimaczy się przez 
przeszło 40 minut – fakt, że 
przez centrum miasta. Nie wspo-
minając o tramwaju gazowym, 
któremu przejazd – o ile się nie 
zepsuje na pobliskich pagórkach 
– zajmie prawie godzinę! Zachę-
ceni nową możliwością dojazdu 
kuracjusze coraz liczniej przy-
bywają do Warmbrunn właśnie 
pociągiem.

Pętla z lotu ptaka
1891 jest rokiem przełomo-

wym: inżynierowie przyspie-
szają tempo prac. Jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem pociąg 
dojedzie do Petersdorfu (Pie-
chowice), mijając po drodze 
Hermsdorf (Sobieszów). W 
dwóch miejscowościach po-
wstają urocze budynki stacyjne. 
Wówczas na szyny wjeżdżają 
też pierwsze składy towarowe. 
Boom dla przemysłu drzewne-
go, licznych wytwórni witrolu, 
hut szkła jest oczywisty. Kolej 

rozwiązuje kłopot.
Ale w Petersdorfie zaczynają 

się „schody”: inżynierowie mu-
szą stawić czoła wyrastającym 
wzniesieniom przedgórza Kar-
konoszy i nachyleniu terenu, 
które sięga aż 26 stopni w po-
równaniu do w miarę równej 
powierzchni, na której do tej 
pory stawiali linię.

Fantazja projektantów obej-
muje rozmaite wizje poprowa-
dzenia torowiska: są projekty 
kosztownych tuneli, rozwidleń, 
mniejszych lub większych od-
gałęzień. Ale w końcu wygrywa 
najrozsądniejszy chyba model 
„pętli”: pociąg objedzie najbar-
dziej strome podjazdy nadrabia-
jąc co prawda kilometry, ale bez 
zbytniej ingerencji inżynierów 
w środowisko. Oczywiście nie 
bez znaczenia są też finanse.

Tunel, co prawda powstaje, 
ale tylko jeden pomiędzy Gó-
rzyńcem i Szklarską Porębą 
Dolną. Pociąg pokona malowni-
czą trasę „przecinając” grzbiety 
Kamienicki i Wysoki, skąd do 
samego kurortu pod Szrenicą 
jest już zdecydowanie bardziej 
mniej stromo.

Rekompensatą za nieco dłuż-
szą podróż są wspaniałe widoki, 
jakie oczom podróżnych wzno-
szącego się ku szczytom, sapią-
cego ledwo dyszącą lokomotywą 
pociągu, ukażą się z niewielkich 
jeszcze okien wagonów trzeciej 
klasy.

Całość projektu najlepiej wi-
dać z pokładu… samolotu.

Pociąg pełznie po wężowatej 
serpentynie efektownie wbija-
jąc się w górski krajobraz po 
minięciu ostatnich zabudowań 
Petersdorfu i pól otaczających 
miasteczko.

I niknie w czeluści tunelu, 
aby na nowo odnaleźć się nieco 
w innym świecie: pośród wy-
żłobionych i wydartych naturze 

części skał, na których wznoszą 
się wysmukłe świerki szklarsko-
porębiańskich lasów.

Budowa tego odcinka linii 
już nie przebiega tak szybko i 
sprawnie: konieczne są ekipy 
górników, materiały wybucho-
we oraz przede wszystkim siła 
ludzkich mięśni, aby ułożyć 
prawidłowo szyny na skalnym 
rumowisku.

25 czerwca 1902 po niemal 
14 latach od rozpoczęcia budo-
wy, przy dźwiękach marszów 
orkiestry dętej i całej pompie po-
witania, na peron dworca Ober 
Schreiberhau wjeżdża pociąg 
osobowy z Hirschbergu.

Nie gorzej jest po czeskiej 
stronie. Tam odcinek pomiędzy 
Szklarską Porębą i Polaun ma 18 
kilometrów. Na ziemi pruskiej 
powstają trzy stacje: Szklarska 
Poręba Huta, Jakuszyce i Tkacze 
(Gruenthal), jak zwie się ongiś 
dzisiejszy Harrachov.

Jakuszyce (Jakobsthal) zy-
skują tym samym sławę jednej 
z najwyżej położonych stacji 
kolejowych: tu pociąg przejeż-
dża na wysokości 886 metrów 
nad poziomem morza.

Górnicy drążą jeden z dłuż-
szych w okolicy tuneli (280 me-
trów) a inżynierowie stawiają 
imponujący most nad graniczną 
rzeką Izerką.

Huczne otwarcie następuje 
również w roku 1902. Atrakcją 
są pochodnie wywieszone w 
tunelu.

Dynamit na moście
czyli początek końca

Początek maja 1945 roku jest 
w Hirschbergu niespokojny. Z 
oblężonego Berlina dochodzą 
sprzeczne wieści, choć wiadomo 
już powszechnie, że to koniec 
marzeń o wielkiej rzeszy.

Hitler zastrzelił się w bunkrze, 
a z bombardowanej stolicy 
nie dojeżdżają już pociągi na 
jeleniogórskie perony. Za to 
coraz więcej tam złożonych z 
rozmaitych wagonów pociągów, 
z których wysiadają polscy osad-

nicy z całym dobytkiem.
8 maja 1945. Okolicą wstrząsa 

potężny wybuch. Chyba jedyny, 
do którego dochodzi podczas 
dziwnych działań obronnych 
wycofujących się Niemców. Kie-
dy upadli nazistowscy marszał-
kowie podpisują kapitulacyjne 
dokumenty przy triumfujących 
uśmieszkach aliantów, w Hirs-
chbergu resztki hitlerowskich 
oddziałów Wermachtu wysa-
dzają w powietrze most ma Bo-
brze: strategiczną przeprawę ku 
zachodowi.

Jest to raczej gest niemieckiej 
rozpaczy niż mający przynieść 
jakieś konkretne korzyści ma-
newr.

Niemcy teoretycznie odcinają 
w ten sposób armiom sowieckiej 
i polskiej możliwość transportu 
kolejowego. Ale działają raczej 

na niekorzyść mieszkańców, 
bo żołnierze już się nie palą 
do inwazji, skoro Rzesza jest 
podbita.

Sfrustrowani mundurowi 
„zabijają” też część wielkiej in-
westycji sprzed kilkudziesięciu 
lat. Most z potężnymi przęsłami 
w romańskim stylu sypie się w 
koryto Bobru, a pociągi zarów-
no w stronę Szklarskiej Poręby, 
jak i Zgorzelca (Goerlitz) nie 
wyjadą z dworca głównego 
aż do odbudowania mostu na 
początku lat 50-tych.

Koniec wojny to jednocześnie 
początek upadku regionalnego 
kolejnictwa, które tak prężnie 
rozwija się przez przedwojenne 
lata. 

Ciąg dalszy w kolejnym 
numerze ...

(tejo)

W 1902 roku wiara w moc śląskiej kolei górskiej umacnia pasażerów i kolajarzy 
w przekonaniu, że pociągi będą jeździły wiecznie. Ale świetność wynalazku, 
który zrewolucjonizował komunikację w części Karkonoszy, skończy się po 43 
latach dobita przez żołnierzy sowieckich i polską nieudolność. Fo
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Otwarcie linii kolejowej w czeskim Korenovie (Polaun)

Widoki z pociągu na trasie przejazdu 
do Szklarskiej Poręby
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Renomowana Szkoła Języków Obcych

ul. Długa, Jelenia Góra
(075) 76 76 006

- bo nauka musi być skuteczna

Experience & Education

u nas

oferta, której

inni nie maj¹

ul. Sobieskiego 14  Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

CUF Centrum Usług Finansowych
KREDYTY

najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie

RAMY
do OBRAZÓW

S
er
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n

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

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

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

LECZnICA 

RTG, EKG, USG, 
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

dla małych zwierząt

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62
codziennie od 800 do 2000 
(075) 754-39-31

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100-1800

sob. 1100-1500 ; niedz. 1100-1300

tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

PRZychODNIa DLa 
Małych ZWIERZĄT

(na tyłach "Biedronki")

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

Jelenia Góra 
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25

kom. 0607 34 01 62

AUTO - CAMPING  PARK

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

Skład fabryczny - IMPOL Sc
ul. Wincentego Pola 39 

Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl www.impolsc.pl

Wyprzedaż drzwi wejściowych
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywłamaniowe pełne już od 499 zł
Drzwi przeszklone: 
- Szczecin 700zł 649 zł
- bydgoszcz 750zł 649 zł
- Warszawa 850zł 690 zł
asotyment dostępny do wyczerpania 
zapasów magazynowych
W sprzedaży również okna 
nowe i z demontażu oraz 
wewnętrzne drzwi pokojowe
Największy wybór okien nowych do 
natychmiastowego odbioru

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

UTO KOMISAALFA
Auto Komis Alfa
ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ 
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII 

UBEZPIECZENIA
KREDYTY

PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

58-500 Jelenia Góra                                                     tel. 075 64 38 733
ul. Zgorzelecka 9                         kom. 0509 963 753      0501 053 312

w w w . p e t e r . a u t o g i e l d a . p l

Stomatolog
Jacek Łoś
UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

tel. 075 75 26 043
weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia
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